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Sammanfattning 

Problembakgrund: På ledande positioner inom företag består majoriteten av män, trots 

att flera studier påvisat att kvinnor har utmärkande egenskaper för ett ledarskap som 

passar i moderna företag. På grund av normer som lever kvar i samhället har kvinnor inte 

heller samma karriärmöjligheter som män. Inom svensk detaljhandel utgör kvinnor dock 

en större majoritet än män på de så kallade mellanchefspositionerna, jämfört med andra 

branscher. Därmed är det intressant att undersöka om medarbetares förväntningar på sin 

ledares beteende kan förklara orsakerna till den ojämna fördelningen mellan manliga och 

kvinnliga chefer.  

 

Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka förväntningar medarbetare har 

på ledare inom detaljhandeln samt om förväntningarna skiljer sig beroende på om ledaren 

är man eller kvinna. Detta för att kunna förstå vad det är som bidrar till att fler män än 

kvinnor finns på ledande positioner och om förväntningarna har någon koppling till de 

normer som finns om ledarskap. 

 

Metod: Studien baseras på en kvalitativ intervjustudie där data samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer med sju medarbetare inom olika butiker i svensk 

detaljhandel. Det empiriska dataunderlaget är uppdelat i två delar kopplat till 

forskningsfrågorna. Den första delen handlar om medarbetarnas förväntningar på sina 

ledare medan den andra delen behandlar förväntningar på män och kvinnor som ledare.  

 

Resultat: Analysen visar att medarbetare inom svensk detaljhandel förväntar sig ledare 

som är kommunikativa, relationsorienterade, delaktiga och uppmuntrar till utveckling, 

vilket överensstämmer med tidigare studier. Normer för hur män respektive kvinnor 

förväntas bete sig skiljer sig åt genom manliga och kvinnliga könsroller. Däremot har 

medarbetarna egna erfarenheter av chefer som motbevisar normerna och talar för att män 

och kvinnor inte beter sig på olika sett på grund av sitt kön. 

  

Nyckelord: Jämställdhet, Ledarskap, Ledaregenskaper, Kvinnliga ledaregenskaper, 

Manliga ledaregenskaper, Könsroller, Medarbetarperspektiv, Medarbetare.  
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Abstract 

Background and problem: At leading positions within companies the majority are men, 

although several studies have shown that women have distinctive qualities for leadership 

that suits modern businesses. However, due to norms that remain in society, women do 

not have the same career opportunities as men. However, in Swedish retail, women 

represent a larger majority than men in the so-called mid-range positions, compared with 

other industries. Thus, it is interesting to investigate whether employees expectations on 

the behaviour of their leaders can explain the causes of the uneven distribution between 

male and female executives. 

 

Purpose: The purpose of the study is to provide an understanding of the expectations of 

employees in the retail sector and whether the expectations differ depending on whether 

the manager is male or female. This in order to create a greater understanding about why 

there are more men having leader positions compared to women and if expectations has 

any connection to norms about leadership. 

 

Method: The study is based on qualitative interviews where data was collected through 

semi-structured interviews with seven employees in various stores in the Swedish retail 

sector. The empirical data is divided into two parts linked to the research questions. The 

first part is about employee expectations of his leader while the other part deals with 

expectations of men and women.  

 

Results: The analysis shows that employees in Swedish retail sector expect leaders who 

are communicative, relationship-oriented, involved and encourage development, which is 

consistent with previous studies. Norms for how men and women are expected to behave 

are different through the male and female gender roles. On the other hand, employees 

have their own experiences that counteract the norms and prove that men and women do 

not behave differently because of their gender. 

 

Keywords: Equality, Leadership, Leader characteristics, Female characteristics, Male 

characteristics, Gender roles, Employee, Employee perspective.  
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1. Inledning 

I studiens inledande kapitel redogörs för relevant bakgrund gällande jämställdhet, 

samhällsdebatter samt en förklaring av det problem vi skall försöka förstå. I 

problemdiskussionen presenteras tidigare forskning som är relevant för att förstå varför 

den studie vi har genomfört är relevant. Därefter redogör vi för syftet med studien och 

vilka forskningsfrågor som behandlas samt hur problemområdet har avgränsats. 

 

1.1 Problembakgrund 

Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt vilket avspeglar sig på hela 

arbetsmarknaden. Det har dock skett en ökad medvetenhet kring jämställdhetsproblemet 

men förändringen är trots det långsam (SOU, 2014:80). Jämställdhetsfrågan är på många 

sätt uppmärksammad och ett hett ämne både medialt, politiskt, i samhällsdebatter och 

inom näringslivet. På den politiska arenan har jämställdhetsfrågan uppmärksammats 

bland annat genom regeringens förslag till lagstiftad kvotering i bolagsstyrelser. 

Kvoteringslagen föreslogs gälla från 2017 och skulle innebära att andelen män eller 

kvinnor i bolagsstyrelser inte skulle understiga 40%, om den gjorde det år 2019 skulle 

bolagen tvingas betala en sanktionsavgift. Efter motstånd i riksdagen skrotade regeringen 

förslaget om kvoteringslagen, vilket också hyllas av många högt uppsatta inom 

näringslivet (Svenskt Näringsliv, 2017). Under 2000-talet har kvinnors status förbättras 

men kvinnor har ännu inte tillgång till makt och ledarskap i den utsträckning som män 

(Boatwright & Forrest, 2000; Carli & Eagly, 2001; Eagly, 2007).  

 

Vi står även inför en generationsväxling innebärande att 40% av dagens chefer inom tio 

år kommer att pensioneras och nya medarbetare kommer träda in på arbetsmarknaden, 

vilket också kommer innebära förändrade villkor. Idag är det svårt att förutse 

omfattningen av hur stora förändringarna kommer att bli, dock kommer det att innebära 

utmaningar för både arbetsgivare och arbetstagare (Blomqvist och Röding, 2010). De 

intervjuade förändringsaktörerna i SOU:2014:80 rapport menar att det råder brist på unga 

chefers kunskap om genus och jämställdhet jämfört med äldre chefer. De unga cheferna 

anser dessutom att jämställdhet skulle vara ett avklarat kapitel och en icke aktuell fråga. 

Det diskuteras även i rapporten i vilken utsträckning den nya generationen kommer att 

bidra till att det blir mer jämställt i organisationer och på ledande poster. Vissa av 

förändringsaktörerna menar att det inte kommer bli någon distinkt skillnad medan några 
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andra menar att eftersom den nya generationen växer upp i ett mer jämställt samhälle 

kommer de också att agera mer jämställt (SOU:2014:80). 

 

Arhén och Zaar (1997) menar att det har visat sig att i ledningsgrupper bestående av både 

män och kvinnor, där kvinnor också har inflytande, blir arbetslagen både mer 

sammanhållna och mer resultatinriktade. Enligt Amundsdotter och Gillberg (2005) så blir 

företag mer lönsamma då de tar tillvara på sina anställdas färdigheter och kunskaper samt 

att då män och kvinnor är blandade finns ett tydligt positivt samband mellan jämställdhet 

och lönsamhet. Det har även i studier av USA:s största företag visat sig att när kvinnor 

också innehar ledande positioner så har företaget uppvisat bättre ekonomiska resultat 

(Eagly, 2007). 

 

En av de största sektorerna i Sverige är detaljhandeln som sysselsätter närmare 250 000 

människor (Handeln i Sverige, 2015). Detaljhandeln är också en av de branscher som 

domineras av kvinnliga chefer, där andelen säljande butikschefer och avdelningschefer i 

butik är 61% kvinnor och 39% män (Statistiska Centralbyrån, 2016). Majoriteten av de 

tidigare studierna om manliga och kvinnliga ledare har behandlat ledarskap inom 

organisationer generellt, vilket gör det relevant att även undersöka detta inom just den 

svenska detaljhandeln. Eftersom flera forskare (Northouse, 2007; Yukl, 2009) har sett på 

ledarskap som en ömsesidig påverkansprocess mellan ledare och efterföljare, får således 

medarbetare en avgörande roll för att ledarskapet över huvud taget skall kunna existera 

(Andersson, Kazemi, Tengblad & Wickelgren, 2013). Medarbetare påverkar därför 

graden av ledarens inflytande och vilken beteendestil ledaren kan utöva (Boatwright & 

Forrest, 2000), samtidigt som det blir viktigt att medarbetares behov och önskemål 

tillgodoses (Lindgren, 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Könsfördelningen på ledande positioner har blivit jämnare trots att det går långsamt, att 

förändring sker kan eventuellt förstås utifrån de senaste 10-20 årens strukturella 

förändringar på arbetsmarknaden. Genom privatisering av offentlig verksamhet räknas nu 

många fler kvinnliga chefer till det privata näringslivet (SOU:2014:80). En förklaring till 

att det dock fortfarande inte är helt jämnt mellan män och kvinnor på ledande positioner 

kan vara att kvinnor ansetts ha lägre motivation till att klättra inom företag (Boschini, 

2004). Flera studier visar även att kvinnor har en förmåga att nedvärdera sig själva och 
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underskatta sin förmåga att bli ledare, vilket kan sänka kvinnornas ambition att bli ledare 

(Boatwright och Forrest, 2000; Fagerfjäll, 2003). 

 

Helgesen (1990) menar att ledarskap alltid setts som något manligt och skildras i just 

maskulina termer. Många teorier inom ledarskap har därför fokuserat på stereotypt 

manliga kvaliteter (Eagly, 2007; Boatwright & Forrest, 2000). Manliga ledare har således 

bildat den empiriska grunden för många ledarskapsstudier (Jacobsen & Thorsvik, 2008; 

Eagly, 2007; Rhee & Sigler, 2015). Redan 1984 hävdade Marshall att kvinnor på grund 

av sin natur inte lämpar sig som ledare, men att de däremot kan accepteras som ledare om 

de beter sig som män (Marshall, 1984). Även studier från senare år påvisar att kvinnliga 

ledare härmar manliga ledare eller agerar på ett typiskt manligt sätt för att lyckas ta sig 

upp till toppen inom företag (Boatwright & Forrest, 2000; Rhee & Sigler, 2015). Dessa 

traditioner har alltså lett till förväntningar, normer och föreställningar om hur män och 

kvinnor skall bete sig för att bli accepterade i dagens samhälle (Carli & Eagly, 2001; 

Eagly, 2007). Det finns dock vissa indikationer på att man rör sig bort från definitionen 

av ledarskap som något maskulint (Rhee & Sigler, 2015).  

 

När forskningen började rikta in sig på samband mellan ledarstilar och kön så framkom 

också flera aspekter av vilka likheter och skillnader som eventuellt finns mellan kvinnliga 

och manliga ledarstilar. Viss forskning hävdar att det finns uppenbara likheter och 

skillnader, annan forskning pekar på att skillnaderna är minimala, medan ytterligare 

forskning föreslår att distinktionen snarare beror på andra faktorer än könet (Boatwright 

& Forrest, 2000, Eagly & Carli, 2001, 2003; Eagly, 2007; Jacobsen & Thorsvik, 2008; 

Prime, Carter & Welbourne, 2009; Alvesson & Due Billing, 2011; Ciolac, 2013). 

 

I flera studier framgår att kvinnliga chefer som utvärderats av sina medarbetare, 

underordnade eller chefer har fått bättre betyg i många avseenden jämfört med deras 

manliga motsvarigheter (Sharpe, 2000). Trots detta så föredrar många människor en 

manlig chef framför en kvinnlig om de måste välja (Eagly, 2007; Rhee & Sigler, 2015). 

Generellt anses män vara prestationsinriktade och tillskrivs egenskaper som självständig, 

ambitiös och beslutsam. Kvinnor anses däremot vara mer av en omhändertagande natur 

och tillskrivs egenskaper som öm, förstående och hjälpsam (Broverman, Vogel, 

Broverman, Clarkson & Rosenkrantz, 1972; Fagerfjäll, 2003; Eagly, 2007; Ciolac, 2013; 

Jacobsen & Thorsvik, 2014; Rhee & Sigler, 2015). Jacobsen och Thorsvik (2008) menar 
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att de studier som påvisat skillnader mellan män och kvinnors sätt att leda skulle kunna 

förklaras av olikheter i uppgifter eller sammanhang snarare än ledarens kön. Skillnader 

har dock varit mer distinkta när det kommer till anställdas förväntningar på sin ledare, då 

stereotypa uppfattningar om manligt och kvinnligt beteende också spelat in (Heilman, 

Block & Martell, 1995; Jacobsen & Thorsvik, 2008; Ciolac, 2013). 

 

Enligt Arhén och Zaar (1997) är samhället fortfarande ovant med att ha kvinnliga chefer 

och det finns därmed en svårighet eller en barriär för kvinnor att ta sig högre upp inom 

företaget än till mellanchefsnivå (Carli & Eagly, 2001; Fagerfjäll, 2003). Inom 

detaljhandeln däremot är butikschefer en av de chefskategorier där kvinnor dominerar 

(Statistiska Centralbyrån, 2016), och därför är det också intressant att undersöka 

medarbetares förväntningar på just denna chefsnivå. Mellanchefer utsätts för krav och 

förväntningar från två håll, dels ledningens och organisationens krav på lönsamhet men 

också medarbetares förväntningar på ledarskapet (Lindgren, 2012). Chefsarbete präglas 

av just osäkerhet, behov av kommunikation och hängivenhet vilket innebär vissa krav på 

en ledare (Boschini, 2004). Mintzberg visade genom sin undersökning 1968 att 

organisationer är rörliga och kräver därför snabb och intuitiv uppfattningsförmåga, vilket 

innebär att chefer behöver förmåga att kunna hantera osäkerhet (Boschini, 2004). Å andra 

sidan visar studier att medarbetare föredrar en ledare som är strukturerad och 

uppgiftsorienterad men som samtidigt kan stödja sina medarbetare genom meningsfulla 

relationer och som är intresserade av att möta behoven hos sina medarbetare (Boatwright 

& Forrest, 2000). Medarbetare som upplever att de har ledares förtroende tar mer ansvar 

och presterar bättre (Salamon & Robinson, 2008) vilket i förlängningen leder till 

produktivitet och ökad arbetstillfredsställelse (Boatwright & Forrest 2000). Inom svensk 

detaljhandel kännetecknas ledarskap inom butiker av en operativ karaktär och nära 

relation till medarbetare. Ledare och medarbetare har ofta en löpande kontakt vilket 

ställer krav på god kommunikation där ledarskapet växer fram i relationen (Andersson et 

al., 2013). 

 

Eftersom efterföljare har en avgörande roll för att ledarskap skall kunna existera 

(Andersson et al., 2013) har också medarbetarnas förväntningar en viss påverkan på hur 

ledarskapet utförs och är det därmed en relevant utgångspunkt för studiens syfte. Då 

förväntningar kan präglas av många olika faktorer är det också intressant att ta reda på 

vilka förväntningar medarbetare har inom en bransch där fler kvinnor än män är chefer. 
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Dock kommer författarna av denna studie medvetet inte att skilja på medarbetarnas kön 

eftersom det hade blivit en annan typ av studie, samt att denna studies fokus ligger på 

ledarens kön och inte medarbetarens. Det blir också relevant att undersöka hur dessa 

förväntningar speglar tidigare normer och föreställningar från samhället gällande kön och 

genus. Därmed har vi intresserat oss för att undersöka vilka förväntningar medarbetare 

har på ledare inom detaljhandeln specifikt, då det är en av de största sektorerna i Sverige 

(Handeln i Sverige, 2015).  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förstå vilka förväntningar medarbetare har på ledare inom 

svensk detaljhandel samt om förväntningarna skiljer sig beroende på ledarens kön, detta 

för att kunna förstå vad det är som bidrar till att fler män än kvinnor finns på ledande 

positioner. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

· Hur ser medarbetares förväntningar på ledarskap i detaljhandeln ut idag? 

· Hur skiljer sig medarbetares förväntningar på ledare beroende på vilket kön 

ledaren har? 

 

1.5 Avgränsning 

I denna studie ämnar vi inte att skilja på begreppen chefskap och ledarskap, även om vi är 

medvetna om att många forskare skiljer dem åt. Vi har även valt att inte skilja mellan 

begreppen ledaregenskaper och ledarstil då vi anser att dessa synonymt med varandra kan 

ge en mer bekväm läsning och en annan berikande dimension. Vi hade först som mål att 

intervjua både chefer och medarbetares uppfattningar av ledarskap för att få två 

perspektiv på ledarskap, men på grund av den tidsram vi har på oss har studien avgränsats 

till att endast studera förväntningar på ledarskap ur ett medarbetarperspektiv. Då 

detaljhandeln är en bransch med en hög andel kvinnliga chefer har vi valt att avgränsa oss 

till detaljhandeln specifikt. Vi ämnar inte att kritisera varken manliga eller kvinnliga 

ledare utan vill förstå om medarbetarnas förväntningar på ledaren har någon koppling till 

ledarens kön. I förlängningen kan detta utgöra en viktig pusselbit för att förstå hur normer 

om ledarskap påverkat medarbetares förväntningar och krav.  

  



14 
 

2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras teorier och begrepp som är relevanta för att förstå det valda 

problemområdet. Den teoretiska referensramen utgörs av de avgörande 

utgångspunkterna för hur den insamlade empirin kommer att analyseras. Kapitlet 

behandlar ledarskap, förväntningar på ledare, kvinnor och män som ledare samt kön och 

genus. Avslutningsvis sammanställs också en analysmodell utifrån den presenterade 

teorin. 

 

2.1 Ledarskap 

Andersson et al. (2013) menar att ledarskap inte är ett enkelt begrepp att definiera och det 

finns lika många definitioner av ledarskap som det som finns forskare inom ämnet. En 

vedertagen definition av ledarskap är däremot att en formell ledare eller chef gör saker 

och får dennes medarbetare (efterföljare) att svara på detta. Det handlar om en 

påverkansprocess där en aktiv part (ledaren) påverkar en passiv part (medarbetaren) 

(Andersson et al., 2013). Däremot påpekar Jönsson och Strannegård (2009) att man inte 

riktigt kommit åt kärnan i vad ledarskap innebär trots alla tiotusentals studier, då det 

används felaktiga metoder i forskningen om ledarskap. En betydelsefull forskare inom 

ledarskap är Northouse som år 2007 definierade att ledarskap handlar om påverkan, men 

att det dessutom måste finnas ett mål som skall uppfyllas och att det i ledarskap finns ett 

inslag av något pågående. Ledarskap handlar om att motivera och influera andra samt att 

förstå vad det är som behöver göras och hur det ska göras, samt processen av att 

underlätta arbetsinsatser både för individen och gruppen för att åstadkomma 

gemensamma mål (Jönsson & Strannegård, 2009).  

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att den som utövar ledarskap kan anta olika 

ledarroller. En ledarroll består då av två element som utgörs av (1) det beteendemönster 

som ledaren faktiskt uppvisar och (2) de förväntningar som andra har på ledarens 

beteende. Elementen är överlappande och kan antingen sammanfalla med varandra eller 

stå i konflikt mot varandra, det vill säga att det finns en distinktion mellan 

förväntningarna och det uppvisade beteendet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

2.1.1 Butikschef som ledare inom detaljhandeln 

Butikschefer anses ofta utöva ett vardagsnära ledarskap, vilket innebär att chefen till viss 

del är delaktig i den dagliga verksamheten och ser vad som händer ute i butiken samt 
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kommunicerar om detta med medarbetarna. Många butiker är relativt små och 

butikschefer har därmed oftast en operativ karaktär, det är därmed vanligt att 

butikschefen arbetar lika mycket med ledarskapet som med det dagliga arbetet i butiken. 

Eftersom butikschefer och medarbetare i butik ofta arbetar nära varandra blir relationen 

mellan dem viktig för att kunna lösa gemensamma uppgifter (Andersson et al., 2013). 

Den nära relationen innebär också att butikschefen kan få kunskaper om medarbetares 

styrkor och svagheter (Wickelgren, Kazemi, Andersson & Tengblad, 2012). Många 

butikschefer har tidigare varit säljare och är därför väl bekanta med huvudsakliga 

arbetsuppgifter i en butiksmiljö, vilket är att sälja det butiken erbjuder till sina kunder. 

Utöver detta så har ofta butikschefer ett verksamhetsansvar också, som innebär att uppnå 

uppsatta mål och samtidigt se till att den dagliga verksamheten i butiken flyter på. Även 

personalansvar kan ingå i en butikschefs arbete, som att hantera rekrytering, bemanning 

samt utveckling eller avveckling av personal bland annat. På grund av butikschefens 

spridda uppgifter och ansvar uppstår också många olika slags förväntningar som 

butikschefen behöver hantera. Alltifrån att medarbetare förväntar sig administrativa svar 

som ledighetsansökningar till hur vardagliga problem i butiken ska lösas eller hur 

klagomål från kunder hanteras till exempel. Butikschefer har därmed en varierad vardag 

med alla kontakter, förslag och frågor som kräver svar från butikschefen (Andersson et 

al., 2013). 

 

Eftersom butikschefer möter många andra människor så värderas deras sociala kompetens 

som betydelsefull. Ett viktigt ledningsverktyg för en butikschef är därmed deras 

kommunikationsförmåga, vilket innebär att kunna lyssna och framföra ett budskap på ett 

respektfullt sätt samtidigt som det är både tydligt och övertygande (Andersson et al., 

2013). Då kommunikationen fungerar kan det skapa en gemenskap mellan ledaren och 

medarbetaren, dock är det sällan en okomplicerad process eftersom ledaren tolkar 

människor i sin omgivning och blir i sin tur också tolkad av sin omgivning (Blomquist & 

Röding, 2010).  

2.1.2 Ledarskap i detaljhandeln ur medarbetarens perspektiv 

Tengblad (2009) menar att medarbetarskap kan ge sig i uttryck på flera sätt, ett sätt att se 

på medarbetarskap är att när personal blivit anställd utvecklas en relation både till 

arbetsgivare, kollegor och kunder. Ett annat sätt att se på medarbetarskap är att 

medarbetaren ska ges möjlighet till en ansvarstagande och aktiv roll där de får 
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möjligheter till att utvecklas, känna gemenskap, ha möjlighet till utmaningar och lärande 

genom samarbete och stöd från kollegor. Detta sätt att se på medarbetarskap kan skapa en 

god arbetsplats effektivitet kan förenas med socialt ansvarstagande, arbetsglädje och 

välbefinnande som också leder till goda resultat (Tengblad, 2009). 

 

I butikssammanhang anses förmågan till god dialog vara en egenskap som medarbetare 

uppskattar mycket hos sin ledare, speciellt på grund av den nära relationen till ledare som 

ofta uppstår inom butiker. För ledaren är det en viktig uppgift att kontinuerligt föra 

dialoger med sina medarbetare då dessa vill känna att de deltar i ansvaret för butikens 

utveckling. Genom att medarbetarna får känna detta ansvar kommer de också anstränga 

sig mer för butiken (Andersson et al., 2013). Många medarbetare motiveras av att bli 

delegerade ansvar för att det påvisar att ledaren litar på sin personal, vilket kan leda till att 

arbetsplatsen blir mer effektiv och att medarbetarna kan utvecklas och känna sig mer 

betydelsefulla (Blomquist & Röding, 2010). 

 

I en studie av Boatwright och Forrest (2000) framkom att en av de viktigaste 

egenskaperna som anställda efterfrågade hos sin ledare var god kommunikationsförmåga. 

Även Andersson et al. (2013) fann i sin studie ett tydligt samband mellan chefers 

kommunikationsförmåga och medarbetares tillfredsställelse i arbetet (Andersson et al., 

2013). Blomquist och Röding (2010) menar också att det som får medarbetare att prestera 

bättre är en ledare som lyssnar på vem medarbetare är och vad de vill, vilket även skulle 

bidra till en bättre arbetsmiljö. Ledarskap handlar alltså mycket om att motivera 

medarbetare på olika sätt, vilket är lättare för ledare som själva är motiverade och 

engagerade i arbetet (Blomquist & Röding, 2010). 

 

Inom forskning har god kommunikationsförmåga kopplats ihop med effektiva ledare. 

Genom kommunikation kan man förmedla sina tankar, funderingar, försöka övertyga, 

påverka, ge direktiv eller skapa förväntningar hos andra människor, det är alltså ett sätt 

att samspela med sin omgivning. Enligt Blomqvist och Röding (2010) har 

kommunikation fyra olika funktioner vilka är (1) styra, skapa ordning och kontrollera 

medarbetare, (2) motivera, (3) ge uttryck för känslor och sociala behov samt (4) för att 

informera (Blomqvist & Röding, 2010). 
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2.2 Förväntningar på ledare 

Mellanchefer utsätts för krav och förväntningar från två håll, dels ledningens och 

organisationens krav på lönsamhet men också medarbetares förväntningar på chefens 

ledarskap (Lindgren, 2012). Hershey och Blanchard (1988) menar dessutom att ledarskap 

handlar om att lösa uppgifter i kombination med att hantera efterföljares förväntningar på 

ledaren. Eftersom mellanchefer har både överordnade och underordnade agerar de också 

själva som både efterföljare och ledare. Enligt Drakenberg (1997) innebär detta att 

mellanchefer därmed har en utsatt position där de måste kombinera krav och 

förväntningar från två olika håll. Därmed behöver de ta ansvar för både uppgifter och 

relationer då de tvingas anta flera olika roller i sitt ledarskap (Raes, Heijltjes, Glunk, & 

Roe, 2011). 

2.2.1 Förväntningar från organisationer och företagsledningar 

För att reda ut vilka förväntningar som finns på ledare och specifikt mellanchefer kan 

man först utgå från vilka krav och förväntningar som organisationer och 

företagsledningar ställer på ledare. År 1968 fokuserade Mintzberg sin studie på hur 

uppgifter genomförs och vad chefer behöver göra för att nå sina mål. Han visade att 

ledare behöver ha snabb och intuitiv uppfattningsförmåga eftersom organisationer är 

rörliga och intensiva. Företag är dessutom livliga och snarare dynamiska än 

programmerade och stabila (Helgesen, 1990), vilket kan kopplas till krav på chefens 

förmåga att hantera osäkerhet inom organisationen (Boschini, 2004). Mintzbergs (1968) 

studie var på sätt och vis banbrytande vid den tiden och många handelshögskolor 

förändrade därefter sin syn på hur chefer borde utbildas. Man började då inse att chefer 

inte bör uppmuntras till att utveckla en viss typ av ledarskap utan de måste kunna hantera 

många olika situationer, ikläda sig flera olika roller och bemästra många färdigheter 

(Helgesen, 1990). Företagsledningar och överordnade chefer antas också ha ett större 

intresse, än medarbetarna, i det produktiva arbetet och att ledarskapet bedrivs på ett sätt 

som främjar vinst och lönsamhet. Detta innebär att butikschefer måste hitta ett sätt att 

kombinera de överordnades finansiella krav med medarbetarnas krav på trivsel 

(Andersson et al., 2013). 

2.2.2 Förväntningar från medarbetaren 

Boatwright och Forrest (2000) poängterar de anställdas betydelse för att ledarskap över 

huvud taget skall kunna existera, de anställda kan därför sätta ramarna för vilka 

beteenden som accepteras från ledaren (Boatwright & Forrest, 2000). Medarbetare och 
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ledare har en ömsesidig påverkan på varandra och det är därför viktigt att det finns 

möjligheter för dem att verka i enlighet med varandra. Det har blivit allt vanligare att 

ledare ger sina medarbetare mer ansvar vilket dels ger medarbetaren möjlighet att ta egna 

initiativ och dels skapar en förtroenderelation mellan ledaren och medarbetaren. Att 

medarbetare får detta förtroende ställer också högre krav på att relationen mellan ledaren 

och medarbetaren fungerar. Medarbetare vill kunna var aktiva, känna motivation och 

kunna balansera sitt eget intresse med företagets intresse (Andersson et al., 2013).  

 

Det har blivit allt viktigare för ledare att utveckla ledarskapsstrategier som svarar mot 

sina medarbetares behov av uppmuntran till produktivitet och ökad arbetstillfredsställelse 

(Boatwright & Forrest 2000). Studier visar att medarbetare som upplever att de har 

ledares förtroende tar mer ansvar och presterar bättre (Salamon & Robinson, 2008). Detta 

kan ha lett till att ledare på senare tid tagit till sig en ledarstil som involverar medarbetare 

och uppmuntrar dem till att delta i beslutsfattande. Enligt Boatwright och Forrest (2000) 

föredrar de flesta medarbetarna en ledare som är strukturerad och uppgiftsorienterad men 

som samtidigt kan stödja sina medarbetare genom meningsfulla relationer, och som är 

intresserad av att möta behoven hos sina medarbetare. 

 

2.3 Kvinnor och män som ledare 

2.3.1 Kvinnliga ledaregenskaper 

Kvinnliga chefer utmärker sig positivt inom många områden och deras ledarstil går även 

att koppla ihop med effektivitet och lönsamhet enligt flera studier (Sharpe, 2000; Eagly, 

2007). Kvinnor har också uppvisat egenskaper som anses lämpligt inom moderna företag 

(Eagly, 2007). Även Gogoi (2000) hänvisar till flera studier som påvisar att kvinnliga 

kvaliteter förknippas med precis det som företag behöver för att kunna utvecklas. 

 

Det kvinnliga ledarskapet tenderar också att kopplas ihop med egenskaper som 

omhändertagande, delaktig, att vara coachande och ge råd samt att utveckla nya 

färdigheter hos medarbetare. Kvinnor beskrivs i flera studier som relationsorienterade och 

förstående samt att de ger beröm och belönar sin medarbetare för att motivera dem 

(Prime et al., 2009). Ciolac (2013) hävdar också att kvinnor lägger större vikt vid 

personliga relationer men även i hög grad visar empati till sina medarbetare. 
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Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är kvinnor öppna för andras synpunkter, medvetna 

om hur de kommunicerar och de tänker på sitt kroppsspråk. Den kvinnliga ledaren 

beskrivs som både samarbets- och konkurrensorienterad men tar samtidigt hänsyn till 

medarbetares känslor. Något som också utmärker sig hos den kvinnliga ledaren är att hon 

är omsorgsfull och engagerad i sina medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Prime et 

al., 2009). Kvinnliga chefer tenderar alltså att besitta egenskaper som att stötta och 

uppmuntra sina medarbetare (Eagly, 2007; Prime et al., 2009). Enligt Arhén och Zaar 

(1997) kan kvinnors ledarskap sammanfattas som självkritiskt, hänsynsfullt, intuitivt och 

relationsinriktat. 

 
Figur 2.1 Ovan presenteras de egenskaper som enligt tidigare forskning har tillskrivits kvinnor, i 

en egen utformad figur. 

2.3.2 Manliga ledaregenskaper 

Enligt många studier tenderar män att vara uppgiftsorienterade, autokratiska samt att de  

tydliggör ansvarsområden för medarbetarna (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001), vilket 

ska kunna motivera medarbetare till anstränga sig och arbeta engagerat. Manliga ledare 

tenderar också, liksom kvinnor, att arbeta med belöningar för att få sina medarbetare att 

leverera och på så vis skapa en effektiv och framgångsrik verksamhet (Eagly & Carli, 

2003).  
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Flera årtionden av forskning har visat att egenskaper som visat samband med effektiv 

ledning ofta är de egenskaper som könsstereotypt tillskrivs män (Se även Schein, 

Mueller, Lituchy & Liu, 1996; Schein, 2001; Fullager, Sumer, Sverke & Slick, 2003). 

Eagly (2007) däremot menar att män manifesterar en ledarstil som inte nödvändigtvis är 

effektiv eller som till och med kan hindra effektivitet inom moderna företag. Prime et al. 

(2009) menar också att män förknippas med en ledarstil som handlar mycket om att ta 

kommando, egna initiativ och ha kontroll (Prime et al., 2009). Manliga chefer anses vara 

duktiga på att delegera arbete till sina medarbetare och besitta en förmåga att kunna 

influera och påverka företagsledningar, de är även duktiga på att nätverka och lösa 

problem (Prime et al., 2009). I sitt ledarskap anses män även vara självsäkra och ha ett 

gott självförtroende (Eagly, 2007) och att den manliga ledaren fokuserar på att nå 

uppsatta mål och skapa samt underhålla en känsla av teamwork (Ciolac, 2013). 

 

I och med den manliga tendensen att ha ett starkt fokus på uppgift och prestation är män 

generellt mer benägna att behandla medarbetarna på arbetsplatsen som en grupp snarare 

än på ett individuellt sätt (Eagly & Carli, 2003). De manliga ledarna är även mer benägna 

att i sitt ledarskap vilja förbättra verksamheten genom att arbeta med probleminriktade 

förslag, ha tydliga mål och vara beslutsam i sitt ledarskap (Eagly & Johannesen-Schmidt, 

2001). De stereotypt manliga sättet att leda utnyttjar därmed den formella auktoritet och 

organisatoriska position som ledaren har för att utveckla och bygga ett lönsamt företag 

(Eagly & Carli, 2003). 
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Figur 2.2 I figuren ovan sammanfattas de egenskaper som i tidigare studier har kopplats till 

manliga ledare. 

2.3.3 Likheter och skillnader 

I studier som gjorts i ett flertal länder har det visat sig att män uppfattas vara mer 

kvalificerade som chefer och ledare än vad kvinnor gör. För att kvinnor skall kunna vara 

inflytelserika har det krävts att kvinnor måste kombinera typiska manliga egenskaper 

såsom problemlösande, ta kommando och ha klara direktiv tillsammans med typiska 

kvinnliga egenskaper som känslig, relationsinriktad och förstående (Carli & Eagly, 2001). 

Kvinnorollen har präglats av traditionella värderingar som att de skall vara 

omtänksamma, ömma och vara andra till lags på ett annat sätt än män. Enligt Arhén och 

Zaar (1997) upplever kvinnor det som negativt och hotfullt att vara ensamma medan män 

snarare uppfattar det som positivt att vara oberoende, starka och ensamma, vilket är just 

egenskaper som ofta kopplats till chefsrollen (Arhén & Zaar, 1997). Bayes konstaterade 

år 1987 (refererad i Alvesson & Due Billing, 2011) att både män och kvinnor uppvisade 

ett öppet och participatoriskt sätt att leda, i olika grader. Alvesson och Due Billing (2011) 

menar att den största skillnaden uppfattades däremot finnas i graden av hängivenhet 

gentemot sitt arbete då kvinnor i större utsträckning ansågs ta sitt arbete på större allvar 

än män. 
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Robert Kabacoff, vice-president på Management Research Group och deltagare i 

Sharpe’s (2000) studie, undrade om inte kvinnor fick bättre rankning i många studier av 

andra anledningar än sin könstillhörighet. Han föreslog att kvinnorna uppvisade bra 

färdigheter på grund av att de inte jämförts med män inom ett motsvarande arbete, och att 

ledarskapet därför också kunde bero på andra faktorer och influenser. Många av cheferna 

i undersökningen hävdade fortfarande att män och kvinnor var lika kompetenta som 

ledare, men att de däremot har olika förhållningssätt gentemot sitt arbete. Kabacoff’s 

slutsats blev då att på de högsta nivåerna inom företagande utvärderas människor 

fortfarande på de mest stereotypa sätten och enligt traditionen att chefer framför allt är 

män. Kabacoff hävdade vidare att kvinnor dock har bevisat sin förmåga att leda företag in 

i framtiden, men kommer troligtvis inte få den chansen förrän deras egna chefer är redo 

att överge den gamla synen och sluta leva i det förflutna (Sharpe, 2000). 

 

 
Figur 2.3 De egenskaper som traditionellt har tillskrivits både manliga och kvinnliga ledare 

presenteras i figuren ovan. 

 

2.4 Kön och genus 

2.4.1 Traditioner och normer  

Den traditionella synen på ledarskap som något manligt har bidragit till traditioner, 

normer och föreställningar som också inneburit utmaningar för dagens kvinnor (Carli & 

Eagly, 2001; Eagly, 2007). Många av de föreställningar vi har om män och kvinnor kan 
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härledas till hur könsskillnader redan i våra tidigare år skiljde på vad som är manligt 

respektive kvinnligt i till exempel barnprogram, reklam och barnböcker (Prime et al., 

2009). Alvesson och Due Billing (2011) menar att könsidentitet i många fall ses som ett 

psykologiskt bihang till det biologiska könet och påpekar att många verk anser att män 

och kvinnor har vissa stabila egenskaper som inte påverkas av social kontext eller 

erfarenheter. Identiteter föreställs ofta i termer av maskulinitet respektive femininitet, och 

enligt detta synsätt tillskrivs man alltså en könsidentitet tidigt i livet och får då 

automatiskt vissa förväntningar på sig (Alvesson & Due Billing, 2011). 

 

Organisationer kräver i många fall att chefer ständigt är tillgängliga och prioriterar 

företaget i första hand, vilket kan vara hinder både för män och kvinnor som vill 

kombinera sin karriär med ett familjeliv. Det kan också diskuteras om detta krav har 

drabbat kvinnor hårdare än män på grund av att kvinnor historiskt sett har förväntats ta 

hand om barn och hushåll i större utsträckning än män (Boschini, 2004). Svenska företags 

syn på familjens roll har förändrats de senaste tio åren när det bland annat kommer till 

föräldraledighet. Vart tredje företag är numera positivt inställda till pappaledighet medan 

det för tio år sen var omvända siffror (Blomqvist & Röding, 2010). 

2.4.2 Genus och könsroller 

Inom forskning skiljs ofta på biologiskt kön och socialt kön, som ofta benämns genus. 

Det biologiska könet används som förklaring till vissa beteenden men forskare anser 

också att det biologiska könet inte bör ses som hela förklaringen. Genus däremot 

beskriver en struktur som innebär att människor utifrån sitt biologiska kön följer ett 

socialt mönster och därför utsätts för vissa tydliga förväntningar (Roth, 2011). 

Stereotyper består av kulturellt delade uppfattningar om en grupp människor och baseras 

på yttre egenskaper hos en person som man interagerar med, som kön, ålder och etnisk 

tillhörighet. Man kategoriserar automatiskt människor som tillhör en viss social kategori 

(Ekehammar, 2005). I samhället existerar mer eller mindre djupt gående föreställningar 

om att vissa typer av utbildningar, arbeten eller positioner hör ihop med ett visst kön, 

vilket också syns på arbetsmarknaden. De flesta arbeten är könsstämplade och definieras 

som antingen feminina eller maskulina i olika grader, därmed är inte heller arbeten 

könsneutrala (Alvesson & Due Billing, 2011). Även begreppet könsmärkning används för 

att beskriva hur segregeringen utifrån kön bidragit till hur positioner, sysslor eller yrken 

förknippas med visst kön (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). Speciellt i 
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västvärlden har vissa yrken en särskilt stark könssymbolik, arbeten som föreställs kräva 

egenskaper som sträng eller självsäker förknippas ofta med maskulinitet. Arbeten som 

däremot handlar om att bekräfta, skönmåla eller förstärka andra människors 

välbefinnande förknippas typiskt med femininitet (Alvesson & Due Billing, 2011).  

 

Genom erfarenheter och uppväxt har många människor föreställningen om att män och 

kvinnor är olika, vilket genusforskare förklarar som en effekt av social konstruktion 

medan forskare inom biologi förklarar dem som genetiska (Fagerfjäll, 2003). I sociala 

sammanhang så finns det kulturellt förankrade förbud och påbud om hur män och kvinnor 

bör bete sig. Dessa bildar normer och gränser för acceptabla beteenden som också 

legitimeras som antingen manliga eller kvinnliga (Magnusson, 2005). Identiteter formas 

alltså inte i ett vakuum utan utvecklas i både en social och kulturell kontext där socialt 

samspel med andra människor påverkar genom att bekräfta, stödja eller ifrågasätta olika 

identitetsanspråk. Könsroller definieras alltså bland annat genom kultur och förstärks på 

flera olika sätt utanför arbetet (Alvesson & Due Billing, 2011; Ekehammar, 2005). 

Förväntningar på könsroller innebär att det finns en social press på män och kvinnor att 

de skall uppträda på ett sätt som stämmer överens med dessa roller för att bli accepterade 

(Rhee & Sigler, 2015). 

 

Organisationer kan också oavsiktligt underskatta kvinnors styrkor genom att anta att 

förmågor att hantera relationer och andra människor inte skulle ha någon koppling till 

förmågan att hantera affärer och företag (Sharpe, 2000). När genus och ledarskap 

studerats tillsammans så har studier också visat att bland studenter som fick skatta sig 

själva som framtida ledare, tenderade både män och kvinnor att förvänta sig en 

ledarposition inom ett område som traditionellt kopplas ihop med personens kön. 

Kvinnorna förväntade sig också mer motsättningar inom en kommande ledande position. 

Generellt förväntar sig människor att män är mer kompetenta och legitima som ledare 

vilket bidragit till att män också har större möjlighet till inflytande över andra jämfört 

med vad kvinnor har. För att kvinnor skall accepteras som ledare så krävs i många fall att 

de bryter mot sin föreskrivna könsroll (Carli & Eagly, 2001). Kvinnor på ledande 

positioner står här inför en svårighet, när de agerar i enlighet med den kvinnliga rollen så 

riskerar de att inte ses som legitima ledare. Däremot om kvinnor agerar enligt de manliga 

särdragen så blir de också bedömda negativt eftersom de då agerar utanför den kvinnliga 

könsrollen (Rhee & Sigler, 2015). Sharpe (2000) påpekade också att manliga chefer 
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bedömdes positivt av sina överordnade chefer när de uppträdde starkt, kraftfullt och 

självsäkert samt negativt när de var omsorgsfulla och empatiska. För kvinnor var det 

tvärtom då de bedömdes negativt för att vara självsäkra och kraftiga men positivt för att 

vara omsorgsfulla (Sharpe, 2000). Stereotypa förväntningar om könsskillnader är därför 

en viktig bidragande faktorer till den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor när 

det kommer till ledarskap (Prime et al., 2009). 

2.4.3 Förväntningar på män och kvinnor 

Eagly (2007) hävdar att i USA så hyllas kvinnor allt mer för att inneha egenskaper som 

typiskt lämpar sig till ledande positioner. Det anses också att kvinnor i större utsträckning 

än män förespråkar en ledarstil som förknippas med effektivitet, vilket även Sharpe 

(2000) påvisar. Å andra sidan konstaterade Rhee och Sigler (2015) istället att män 

värderades som effektivare ledare än kvinnor (Se även Schein, Mueller, Lituchy & Liu, 

1996; Schein, 2001; Fullager, Sumer, Sverke & Slick, 2003). Dessutom så föredrar 

många människor en manlig chef framför en kvinnlig om man måste välja (Eagly, 2007; 

Rhee & Sigler, 2015), och det verkar svårare för en kvinna att bli ledare och lyckas bland 

manligt dominerade ledarroller än vice versa. Kvinnor är enligt Sharpe’s (2000) 

undersökning effektivare på allt från att producera högkvalitativt arbete till målsättning 

och att leda anställda. Jämförelsevis så tänker kvinnor genom sina beslut mer noggrant än 

män, de är mer samarbetsvilliga och söker mindre bekräftelse för sitt arbete, män 

uppvisade däremot bättre färdigheter som strategisk förmåga och teknisk analys. Trots 

slutsatserna om kvinnors effektiva ledarskap så var det vid den tiden endast 2 av USA:s 

500 största företag som var ledda av kvinnliga CEOs: Hewlett-Packard Co. och Avon 

Products (Sharpe, 2000). Tidigare har kvinnor kanske främst mött motstånd och 

svårigheter med att ta sig till ledande positioner. Kunskapen om kvinnors egenskaper och 

lämpligheter som vuxit fram speglar dock några av de betydelsefulla framsteg som gjorts 

inom jämställdshetsfrågan, både vad gäller attityder och beteenden (Eagly, 2007).  

 

Män och kvinnor anses fortfarande många gånger ha olika egenskaper och förmodas 

därför skilja sig åt väsentligt i många avseenden. Det är inte bara föreställningen om att 

kvinnor och män är olika som förekommer, utan många uppfattar dem även som 

varandras totala motsatser. Vilket betyder att de egenskaper som karakteriserar det ena 

könet också är de egenskaper som är bristfälliga hos det andra könet. Studier inom 

organisationspsykologisk litteratur pekar indirekt på att dessa typiskt manliga och 
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kvinnliga egenskaper påverkar karakteriseringen av manliga och kvinnliga 

ledarstilar (Heilman, Block & Martell, 1995). 

 

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Efter genomgången teori har det framkommit att egenskaper hos män och kvinnor skiljer 

sig inom vissa områden men liknar varandra inom andra (Eagly & Carli, 2001, 2003; 

Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ledarskap har gått från att alltid kopplas ihop med något 

manligt (Eagly, 2007; Rhee & Sigler, 2015) till att ledarskap ses som något generellt som 

kan tillskrivas både män och kvinnor. Numera verkar personens egenskaper snarare än 

kön vara det som avgör hur lämplig man är som ledare (Prime et al., 2009; Ciolac, 2013). 

Det har även framkommit att medarbetare och organisationer har olika förväntningar på 

sin ledare och att en ledare därmed har olika förväntningar och krav att ta hänsyn till och 

kombinera i sitt ledarskap (Lindgren, 2012). Utifrån medarbetarens syn på ledare enligt 

den teoretiska referensramen så framkom kommunikation och relation som de viktigaste 

egenskaperna hos en ledare i butik. Utifrån detta har följande analysmodell 

sammanställts.  

Analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Förväntningar 
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Förväntningar på 
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Kommunikation 

Relation 
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3. Metod 

Detta kapitel behandlar val av undersökningsmetod och studieobjekt, hur insamling av 

empiri har gått till och avslutningsvis diskuteras metodkritik samt källkritik. I kapitlet 

framgår också argument för de val som har gjorts under undersökningen samt hur analys 

och bearbetning av empirisk data har skett. 

 

3.1 Metodval 

3.1.1 Teoretiska utgångspunkter 

För att uppfylla studiens syfte  har vi utgått från de teoretiska utgångspunkterna ledarskap 

som fenomen, traditioner, normer, kön och genus samt ledarskap ur ett 

medarbetarperspektiv. Syftet med studien är att skapa en förståelse för vilka 

förväntningar medarbetare inom detaljhandeln har på sina ledare och om det finns några 

kopplingar mellan medarbetarnas förväntningar och ledarens kön. Utifrån resultatet av 

intervjuer med medarbetare såväl som relevant litteratur inom området kommer dessa 

områden att undersökas, för att kunna uppfylla studiens syfte och svara på 

forskningsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt. Genom den teoretiska referensramen och 

en analysmodell så fick vi förutsättningar och ramar för hur empirin skulle kunna 

analyseras samt de tolkningar som kom att göras av intervjumaterialet. 

3.1.2 Forskningsansats 

För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt att utgå från det vetenskapsteoretiska 

synsättet som är tolkande (hermeneutiskt) och kommer därmed använda en kvalitativ 

forskningsansats, för att kunna undersöka problemet på djupet och få en nyanserad bild 

av problemområdet (Lind, 2014). Genusforskare tillämpar ofta kvalitativa 

forskningsmetoder eftersom det öppnar för andra typer av frågeställningar och analyser 

än vad de kvantitativa metoderna gör (Magnusson, 2005) vilket också talar för att det är 

en relevant metod för denna undersökning. En kvalitativ forskningsansats bygger på en 

extern referenspunkt och är därmed beroende av de teoretiska utgångspunkter som 

referensramen utgör. Kunskap erhålls sedan genom teoretiska tolkningar av empirin och 

det fenomen som studeras (Lind, 2014), vilket vi anser är ett lämpligt tillvägagångssätt 

för vår studie. Många av de tidigare studier vi utgått från bygger på kvantitativa metoder 

och kanske främst meta-analyser (Till exempel: Eagly & Carli, 2003; Sharpe, 2000; 

Eagly, 2007) alternativt att testa hypoteser (Boatwright & Forrest, 2000; Ciolac, 2013; 

Rhee & Sigler, 2015). Därför ansåg vi det intressant och relevant att istället utgå från en 
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kvalitativ metod för att förhoppningsvis få en mer djupgående och nyanserad bild. 

Eftersom studien bygger på medarbetarnas uppfattningar om ledarstilar och vi är ute efter 

deras subjektiva uppfattning om ledarskap så bedömer vi att detta är en lämplig metod för 

datainsamlingen. 

3.1.3 Forskningsdesign 

Ofta följer den kvalitativa metoden en induktiv ansats, vilket betyder att 

teorianvändningen är nedtonad och utifrån det empiriska materialet så utvecklas teori och 

begrepp genom att identifiera mönster och samband i den empiriska datan. En abduktiv 

forskningsansats däremot innebär att undersökningen följer en slags växelverkan mellan 

teoretisk referensram och den empiriska delen (Lind, 2014). För studien valdes en 

abduktiv forskningsansats för att på så vis hålla vår teoretiska referensram öppen för att 

bearbetas i takt med den empiriska datainsamlingen. Vi gavs då möjlighet till 

växelverkan mellan empirisk och teoretisk anknytning. Utgångspunkten var att börja 

samla in och undersöka relevant litteratur för det valda forskningsområdet med fokus på 

ledarskap, manliga och kvinnliga ledare, ledaregenskaper, genus och kön samt 

medarbetarskap. Detta för att ges en teoretisk förståelse för det valda området och att 

sedan kunna undersöka den praktiska anknytningen. Den abduktiva forskningsansatsen 

gav oss möjlighet att i efterhand ändra i den teoretiska referensramen vilket för denna 

studie var fördelaktigt då det efter insamlad empiri uppstod ett behov av att bearbeta och 

revidera teorin. Abduktion fungerar enligt Alvehus (2014) på så sätt att man arbetar med 

teorin för att sedan vända sig till empirin och utifrån den teoretiska referensramen tolka 

vad empirin kan ha för betydelse, och vice versa. Den abduktiva ansatsen kan därmed ha 

påverkat resultat och slutsatser eftersom den teoretiska referensramen och empirin hade 

sett annorlunda ut om vi tillämpat en induktiv eller deduktiv forskningsansats. 

 

3.2 Datainsamling 

Vid kvalitativ metod ges det en möjlighet att använda ett flertal alternativ vid insamling 

av empiri när en studie ska genomföras, vilket kan ge en mer nyanserad bild än 

kvantitativa metoder ger (Bryman & Bell, 2013). Denna studie utgår från 

semistrukturerade intervjuer då det kunde ge oss detaljerade beskrivningar av 

medarbetarnas förväntningar. Semistrukturerade intervjuer kan dessutom ge svar på 

respondenternas tankar, känslor, åsikter och erfarenheter, vilket kvalitativa intervjuer 

kännetecknas av enligt Alvehus (2014). Intervjumetoden gav respondenterna möjlighet 
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att kunna besvara intervjufrågorna på ett öppet och flexibelt sätt vilket enligt Bryman och 

Bell (2013) också är varför semistrukturerade intervjuer anses vara så attraktivt inom 

forskning. Då respondenterna kunde svara öppet på frågorna gavs vi möjlighet att utifrån 

respondenternas svar ställa följdfrågor som gav mer utvecklade svar (Bryman & Bell, 

2013). 

 

I kvantitativa undersökningar är representativitet en viktig faktor, däremot är detta inte 

lika prioriterat i kvalitativa undersökningar då fokus istället ligger på identifiera ett 

underlag som är rikt på empirisk information. Vid en kvalitativ metod ger ofta en mindre 

skala intervjuer tillräcklig mättnad i informationen, genom att samma information ofta 

återkommer och att ett större antal intervjuer därför oftast inte tillför så mycket ny 

information (Alvehus, 2014). Antalet intervjupersoner i kvalitativa undersökningar är 

därför ofta begränsade och det är viktigare vilken information som framkommer än hur 

många som deltar (Lind, 2014). Utifrån tidsramen för vår undersökning så var vårt mål 

att intervjua åtta till tio medarbetare antingen inom samma organisation alternativt samma 

koncern. Vi ansåg att det är ett lämpligt antal för att hinna bearbeta datan samtidigt som 

det kan ge oss tillräcklig information för att besvara forskningsfrågan. 

3.2.1 Val av studieobjekt 

Eftersom majoriteten av tidigare studier behandlat ledarskap inom organisationer på ett 

generellt plan intresserade vi oss för hur det ser ut inom specifikt detaljhandeln. Ledande 

positioner som säljande butikschefer samt avdelningschefer inom butik var år 2014 

representerade av 61% kvinnor mot 39% män, vilket var en relativt hög andel kvinnor 

jämfört med ledande positioner inom andra branscher (Statistiska Centralbyrån, 2016). 

 

Det gjordes först ett strategiskt urval av vilka respondenter som skulle få medverka i 

studien då det enligt Alvehus (2014) är av stor vikt att få tag i personer som kan bidra 

med något relevant för att besvara forskningsfrågan. Intervjuprocessen började med att vi 

kontaktade potentiella företag inom detaljhandeln genom e-post och telefon för att se 

vilket intresse som fanns därifrån. Önskemålet var att få medarbetare som arbetade inom 

samma butik eller organisation. Då gensvaret inte var vad vi förväntade oss och vi inte 

fick tag i några detaljhandelsföretag att intervjua så fick vi tänka om. Vi fick därmed göra 

ett bekvämlighetsurval vilket enligt Alvehus (2014) innebär att man intervjuar 

respondenter som finns tillgängliga. Risken med detta är att empirin speglar en viss grupp 
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snarare än ett fenomen. Då vi har personliga kontakter inom detaljhandelsbranschen 

valde vi att kontakta dessa för att fråga om vi fick möjlighet att intervjua medarbetare vi 

inte hade någon personlig koppling till. Sju medarbetare i åldrarna 20-30 år valdes ut, 

vilket blir en avgränsning med studien då ett större åldersspann hade kunnar generera ett 

annorlunda resultat. Ett kriterie var att respondenter inte har en ledande befattning av 

något slag vilket också uppfylldes, detta för att öka träffsäkerheten i 

medarbetarperspektivet. 

 

Medarbetarna arbetar i olika typer av butiker inom detaljhandeln och däribland 

klädbutiker, livsmedel eller hälsa och skönhet. Detta kan givetvis ha påverka resultatet i 

viss utsträckning men eftersom samtliga butiker klassificeras som detaljhandelsföretag  

anser vi inte att det spelar någon avgörande roll. I efterhand kan detta också anses berika 

studien eftersom resultatet inte blir organisationsspecifikt. Medarbetarna har inte heller 

någon anknytning till varandra, vilket kan ge en bred bild då medarbetarna inte kan ha 

påverkat varandra inför intervjun. Att respondenterna är oberoende av varandra kan då ge 

flera perspektiv till det studerade fenomenet vilket ger en bredare förståelse för studiens 

forskningsområde (Alvehus, 2014).  

 

Målet var att genomföra åtta till tio intervjuer men då vi efter sju intervjuer upplevde en 

mättnad i respondenternas svar valde vi att inte eftersöka fler respondenter att intervjua. 

Att endast sju respondenter intervjuades kan anses vara i minsta laget även vid en 

kvalitativ studie. Dock menar Bryman och Bell (2013) att om man väljer ett färre antal 

respondenter kan man istället gå mer på djupet. Som påpekat tidigare är det vid 

kvalitativa studier viktigare vilken information som framkommer än hur många 

respondenter som deltar (Alvehus, 2014; Lind, 2014) och vi ansåg därmed att sju 

respondenter gav oss tillräckligt rik empiri för att kunna svara på forskningsfrågorna. 

Under arbetet med den insamlade empirin framkom att den inhämtade informationen i 

vissa fall inte var tillräcklig och snöbollsurvalet tillämpades då, vilket enligt Alvehus 

(2014) innebär att kontakta källorna igen för att komplettera informationen. Ett 

snöbollsurval gjordes genom att två av respondenterna kontaktades då det behövdes 

komplettering på några frågor för att få en tydligare helhetsbild. 
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3.2.2 Intervjuguide 

Utifrån den teoretiska referensramen skapades en intervjumall med förutbestämda teman. 

Intervjumallen bestod av några fastställda frågor som formulerades tydligt utan att spegla 

några egna åsikter, för att undvika att påverka respondenternas svar. Vid oklarheter 

ställdes följdfrågor och förtydligande för att reda ut dessa. Genom att utföra en 

pilotintervju fick vi också möjlighet att testa våra frågor och vid behov kunna förändra 

dem vilket var nödvändigt (Bryman & Bell, 2013). Då en intervjuguide är betydligt 

mindre specifik än ett strukturerat intervjuschema utgjordes intervjuguiden av ett fåtal 

strukturerade frågor för att därefter under intervjun utveckla dessa områden genom 

följdfrågor beroende på vart samtalet ledde. Områdena i intervjun berörde ledarskap, 

ledaregenskaper hos manliga respektive kvinnliga ledare, normer, traditioner, ledarskap 

ur en medarbetares perspektiv samt kön och genus. Genom att ha teman bidrog det till en 

öppen dialog där vi enligt Bryman och Bell (2013) fick information om hur de 

intervjuade upplever sin värld och sitt liv. Studien fick därmed en beskrivande bild av 

respondenternas förväntningar på ledare, vilka egenskaper de ansåg som de viktigaste, 

samt om förväntningar på ledare går att koppla till ledarens kön. Intervjun följdes av 

öppna frågor vilket enligt Alvehus (2014) gav respondenterna möjlighet att svara fritt och 

vi som intervjuare fick möjlighet att ställa uppföljningsfrågor för att få respondenterna att 

fortsätta prata. Då studien tillämpade öppna frågor gavs det enligt Lind (2014) utrymme 

för respondenterna att med egna ord beskriva ledarstilarna hos deras ledare. 

3.2.3 Genomförande av intervjuer 

Då respondenterna inte fanns inom samma geografiska område hade vi inte möjlighet att 

genomföra samtliga intervjuer personligen vilket annars är det vanligaste fallet vid 

intervjuer. Vid två intervjutillfällen då avstånden var för långa användes Skype, vilket 

enligt Alvehus (2014) är en acceptabel metod. Detta innebar att alla intervjuade inte fick 

exakt samma förutsättningar men intervjuerna genomfördes dock i liknande lugna och 

ostörda miljöer i forma av grupprum på Högskolan i Skövdes bibliotek. Att vi valde 

Skype framför telefon gav oss ändå en möjlighet att se personens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck vilket gjorde att vi kunde komma något närmre respondenterna. Vi valde 

att närvara båda två samt att båda skulle anteckna och ställa följdfrågor, anledningen till 

detta upplägg var för att skapa en mer trygg och avslappnad miljö där den intervjuade inte 

skulle känna sig för observerad. Båda intervjuarnas närvaro skulle då bidra till att skapa 

en mer avslappnad dialog. Efter medgivande av respondenterna spelades intervjuerna in 

med hjälp av mobiltelefonens inspelningsfunktion och samtliga respondenter är anonyma 
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efter önskemål från respondenterna. Tiden för intervjuerna varierade mellan allt från 40 

minuter till 60 minuter. 

3.2.4 Analys av intervjuer 

Efter genomförandet av intervjuer transkriberades samtliga ljudinspelningar ordagrant 

och  ingenting sållades bort. De transkriberade materialet var mellan 7-12 sidor per 

intervju, efter transkriberingen gjordes kortare sammanfattningar av intervjuerna. Det 

transkriberade materialet skickades därefter för godkännande av respondenterna innan 

arbetet med empirin tog vid. För att få en strukturerad empiri och analys som skulle 

kunna ha anknytning till varandra skapades teman utifrån det mest relevanta som togs 

upp under intervjuerna och som går att återkoppla till teorin. För att få en strukturerad 

och röd tråd i studien valdes kommunikation, relation, delaktighet och utveckling som 

teman. Utifrån dessa teman kunde vi söka mönster av förväntade egenskaper kopplat till 

ledare och egenskaper kopplade till kön. När förväntningarna kopplas till kön så visade 

sig dock andra teman som mer lämpliga och istället valdes generationsväxling, 

medarbetarnas egna erfarenheter, normer och traditioner samt kommunikation och 

relation. Genom att söka på återkommande begrepp i det transkriberade materialet har vi 

valt ut vissa citat som kan illustrera och styrka de kopplingar och tolkningar som har 

gjorts.  

 

3.3 Metodkritik 

Vid kvalitativ metod så talas det ofta om begreppen autenticitet, pålitlighet och 

träffsäkerhet (Lind, 2014). Genom dessa begrepp kan vi säkerställa faktaförankringen i 

den empiriska datan samt dess relevans för det problemområde som studeras. Genom att 

noggrant redogöra för de beslut vi fattat och vårt tillvägagångssätt under insamlingen är 

förhoppningen att läsaren och utomstående parter ska kunna följa med i arbetet och bilda 

sin egna uppfattning om studiens trovärdighet och äkthet.  

3.3.1 Autenticitet 

I en kvalitativ studie poängterar Bryman och Bell (2013) hur viktigt det är med 

trovärdighet. För att stärka studiens trovärdighet, det vill säga dataunderlagets äkthet 

(Lind, 2014) genomfördes en pilotintervju vilket då innebar att frågor som ansågs 

otydliga eller bristfälliga kunde omarbetas eller tas bort. För att öka giltigheten i 

intervjuerna skickades de transkriberade materialet också till respondenterna för 

godkännande. Detta menar Alvehus (2014) ger möjlighet att få reda på om det som sagts 
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och uttrycks under intervjun har uppfattats på rätt sätt. Det ger respondenterna möjlighet 

att utveckla eller förtydliga sina utsagor i efterhand vilket också leder till att 

dataunderlagets autenticitet ökar. Intervjufrågorna formulerades tydligt utan att återspegla 

några egna åsikter, då det finns en risk att respondenterna kan påverkas av forskarna och 

hur de ställer frågorna (Bryman och Bell, 2013). Respondenterna har även haft möjlighet 

att tala fritt då intervjun varit öppen och flexibel för att undvika att påverka 

respondentens svar (Alvehus, 2014) vilket även det stärker datans äkthet. 

3.3.2 Pålitlighet 

Under intervjuerna ställdes frågorna så klart och tydligt det gick, men om respondenterna 

ansåg något oklart så upprepade och förtydligade vi frågorna. I största mån var vi så 

tydliga vi kunde med de tolkningar som gjorts av svaren från intervjuerna, för att inte 

riskera att manipulera svaren. Som Lind (2014) framhåller handlar pålitlighet om att 

forskningsarbetet genomförts på ett konsekvent sätt och att personer som inte följt arbetet 

skall kunna bedöma undersökningens pålitlighet samt de procedurer som används. Detta 

har vi visat genom att vi systematiskt samla in, sammanställa och redovisa vårt 

tillvägagångssätt och på så vis ämnar vi att visa pålitlighet i vår studie. Då intervjuerna 

baserades på respondenternas personliga uppfattningar erbjöd vi anonymitet och innan 

genomförandet av intervjun informerades respondenterna om intervjuns upplägg och 

syfte. Genom att erbjuda anonymitet kom deltagarna förhoppningsvis att känna sig 

tillräckligt trygga för att kunna tala fritt och inte känna att deras svar kommer kunna bli 

spårade. Enligt Bryman och Bell (2013) skall intervjuaren skydda respondenter och dess 

uppfattningar och synsätt från utomstående parter vilket anonymitet kan bidra med. 

Respondenterna informerades också om att intervjun var helt frivillig och det fanns 

givetvis möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under intervjun. 

3.3.3 Träffsäkerhet 

Enligt Alvehus (2013) kan en nackdel med inspelning av intervjuer vara att respondenter 

känner sig obekväma och inte utvecklar sina svar. Under våra intervjutillfällen var dock 

detta inget vi upplevde. Våra respondenter medverkade frivilligt och under anonymitet 

vilket vi tror medförde att respondenterna kände sig bekväma med att tala sanning samt 

att det medförde ett mer ärligt och öppet samtal. Att majoriteten av intervjuerna skedde i 

respondenternas naturliga miljö i så stor utsträckning som det gick ökar studiens 

träffsäkerhet då det förhoppningsvis innebar en trygghet för respondenterna. Att vissa av 

intervjuerna genomfördes via skype kan ha påverkat respondenterna genom att det inte 
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anses vara en naturlig miljö vilket vi också haft i åtanke. Enligt Lind (2014) kan det bli 

skilda resultat vid intervjuer i artificiell respektive naturlig miljö, vilket är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till. Genom att tillämpa en abduktiv ansats så har vi också haft 

möjligheten att anpassa den teoretiska referensramen så att vi med träffsäkerhet kan 

belysa den forskningsfråga som ställts. 

3.3.4 Källkritik 

Via biblioteket på Högskolan i Skövde gjordes sökningar genom deras databas som var 

relevanta för vårt valda problemområde. Vi inhämtade även relevant litteratur via Google 

Scholar samt tillgänglig kurslitteratur på plats i Högskolans bibliotek. Vid sökningar togs 

hänsyn till antal citeringar, referenser och en variation av publiceringsår på de 

vetenskapliga artiklarna för att göra denna studie pålitlig. Den vetenskapliga litteraturen 

lade sedan grunden för den teoretiska referensramen samt utformningen av 

intervjuguiden. Att källorna är relevanta kan därför få stor betydelse för denna studies 

resultat och dess pålitlighet. 

 

Genom att vi haft en stor variation mellan vetenskapliga artiklar, annan litteratur samt 

rapporter från Statens offentliga utredningar och andra typer av publikationer har vi 

kunnat öka tillförlitligheten i denna studie. Genom att eftersträva flera av varandra 

oberoende källor så anser vi också att trovärdigheten har stärkts. Vi är medvetna om att 

dessa typer av studier främst bör baseras på vetenskapliga artiklar men anser att den 

kurslitteratur vi haft som underlag i denna studie också har varit av stor relevans då de 

bidragit med ny kunskap och en ny vinkel. De vetenskapliga artiklarna och böckerna i 

denna studie har spridda publiceringsår och några av dem är över trettio år gamla vilket 

kan kritiseras. Dock så bidrar denna spridning med en överblick över vad som skett på 

området och om några förändringar gjorts under dessa decennier vilket kan bidra med 

ökad förståelse inom området. I efterhand så gav denna spridning en förståelse för de 

betydelsefulla framsteg som skett vad gäller förväntningar på manliga och kvinnliga 

ledare. 

3.3.5 Brister med vald metod 

Då vår valda metod är en kvalitativ studie som är baserad på semistrukturerade intervjuer 

kan det medföra både positiva konsekvenser men också vissa begränsningar. En av 

svårigheterna med en kvalitativ undersökning är risken att det blir en subjektiv 

bedömning, vilket vi aktivt försökt undvika. Eftersom studien bygger på medarbetarnas 
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personliga utsagor finns risken att vi som intervjuare omedvetet kan ha påverkat 

medarbetarna vilken kan skapa en subjektiv eller vinklad bild. Som tidigare nämnt är 

dock ett av syftena med den kvalitativa metoden att man kan erhålla en nyanserad och 

mångfacetterad uppfattning av fenomenet. Den kvalitativa metoden utgår från ett 

tolkande synsätt vilket gör att datan på sätt och vis är beroende av betraktarens subjektiva 

tolkning (Lind, 2014; Alvehus, 2013). Genom att tolka den empiriska datan utifrån 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter anser vi dock inte att eventuell subjektivitet är 

någon begränsning.  

 

Studiens resultat kan komma att ha begränsad överförbarhet på grund av det specifika 

sammanhanget och de faktorer som påverkat just dessa medarbetare. Eftersom 

medarbetarna arbetar i olika typer av butiker kan detta ha påverkat resultat, dock är inte 

syftet med studien att undersöka förväntningar kopplat till specifika butiker. Författarna 

anser därför att detta kan bidra med en övergripande och generell förståelse för ledarskap 

inom butiker. För att öka överförbarheten görs däremot ett försök att i analysen 

abstrahera resultatet och dra generaliserbara slutsatser med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Dessutom kan det anses vara något för få respondenter för att denna 

studie ska kunna bidra med en heltäckande helhetssyn på det valda problemområdet. 

Detta medförde vissa svårigheter när det kom till slutsatsen och att kunna dra generella 

slutsatser som är applicerbara i andra sammanhang. En annan brist med denna typ av 

metod är enligt Bryman och Bell (2013)  är att det inte går att veta att alla respondenter 

uppfattat frågorna på exakt samma sätt då det finns visst utrymme för tolkning. Eftersom 

denna typ av metod är tidskrävande och med åtanke på den tidsram vi har haft har vi fått 

nöja oss med ett mindre antal respondenter, vilket vi också är medvetna om att det kan ha 

påverkat studiens trovärdighet. Då två av medarbetarna endast hade erfarenheter av 

antingen manlig eller kvinnlig ledare så kan resultatet också ha påverkats. Författarna 

anser dock att dessa medarbetare trots det har bidragit med rika utsagor.  

3.3.6 Etiskt övervägande 

Enligt Lind (2014) och Bryman och Bell (2013) finns det i samhällsvetenskaplig 

forskning vissa etiska aspekter att ta hänsyn till som frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. Lind (2014) poängterar vikten av att vetenskapliga 

undersökningar tar hänsyn till etiska ställningstagande då det annars kan bidra till att 

undersökningens värde minskar. För att följa dessa etiska frågor fick de medverkande i 
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denna studie innan varje intervjutillfälle information om syftet med studien och hur 

upplägget skulle se ut samt vilka teman som skulle tas upp under intervjuerna. Det 

informerades även om att de när som helst under intervjun kunde avbryta sin medverkan. 

Respondenterna blev tillfrågade om de godkände att intervjun spelades in, vilket de 

gjorde. För att respondenterna skulle känna sig trygga erbjöds anonymitet vilket alla 

respondenter ville ha, dels för att de skulle kunna tala öppet och känna att de kunde vara 

trygga. Genom att erbjuda anonymitet har vi som forskare garderat oss om att 

respondenternas åsikter skyddas mot externa parter, enligt Bryman och Bell (2013).  
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4. Empiri 

I empirikapitlet kommer vi att presentera det resultat som framkommit efter intervjuer 

med butiksmedarbetare. De utvalda respondenterna arbetar inom olika organisationer 

inom svensk detaljhandel. Kapitlet kommer att beröra en beskrivning av de utvalda 

respondenterna, därefter är kapitlet indelat i områden förväntningar på ledarskap i 

detaljhandeln samt förväntningar på manliga och kvinnliga ledare. 

 

4.1 Beskrivning av respondenter 

De utvalda respondenterna har deltagit som anonyma och kommer därmed att benämnas 

“Medarbetare A-G”. Inledningsvis följer en beskrivning av samtliga respondenter för att 

ge läsaren en möjlighet att forma en egen uppfattning om respondenterna i 

undersökningen. Kriteriet för urvalet av respondenter var att de arbetar inom svensk 

detaljhandeln och inte har en ledande befattning av något slag. Eftersom typen av butik 

inte är avgörande för denna studie så kommer vi inte beskriva butikerna närmre än till 

storleken.  

4.1.1 Medarbetare 

Medarbetare A: Denna medarbetare är 22 år gammal och arbetar i en mellanstor butik 

som tillhör en större butikskedja. Medarbetare A har över 3 års erfarenhet inom 

yrkesområdet och har en eftergymnasial utbildning. Totalt antal anställda på arbetsplatsen 

är åtta stycken och chefen är en medelålders man. Denna medarbetare har erfarenhet av 

både manliga och kvinnliga ledare. 

 

Medarbetare B: Denna medarbetare är 30 år gammal och arbetar i en större butik i en 

större butikskedja. Medarbetaren har cirka ett halvårs erfarenhet inom yrket och har en 

eftergymnasial utbildning. Totalt antal anställda på arbetsplatsen är 9 personer och chefen 

är en yngre kvinna. Denna medarbetare har erfarenhet av både manliga och kvinnliga 

ledare. 

 

Medarbetare C:  Denna medarbetare är 26 år gammal och arbetar i en mindre butik men 

som ingår i en större butikskedja. Medarbetaren har 3,5 års erfarenhet inom detaljhandeln 

och har ingen eftergymnasial utbildning. Totalt antal anställda på arbetsplatsen är 7 och 

chefen är en medelålders kvinna. Medarbetaren har erfarenhet av både manliga och 

kvinnliga ledare. 
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Medarbetare D: Denna medarbetare är 24 år gammal och arbetar i en större butik i en 

mindre butikskedja. Medarbetaren har över 5 års erfarenhet inom yrket och har ingen 

eftergymnasial utbildning. Totalt antal anställda på arbetsplatsen är 100 stycken och 

chefen är en yngre man. Medarbetaren har bara erfarenhet av manliga ledare. 

 

Medarbetare E: Denna medarbetare är 24 år gammal och arbetar i en större butik i en 

större butikskedja. Medarbetaren har över 3 års erfarenhet inom detaljhandeln och har en 

eftergymnasial utbildning. Totalt antal anställda på arbetsplatsen är 40 stycken och 

chefen är en medelålders man. Medarbetaren har erfarenhet av både manliga och 

kvinnliga ledare. 

 

Medarbetare F: Denna medarbetare är 25 år gammal och arbetar i en mellanstor butik i en 

större butikskedja. Medarbetaren har över 3 års erfarenhet inom detaljhandeln och har en 

eftergymnasial utbildning. Totalt antal anställda på arbetsplatsen är 5 och chefen är en 

yngre kvinna. Medarbetaren har erfarenhet av både manliga och kvinnliga medarbetare. 

 

Medarbetare G: Denna medarbetare är 25 år gammal och arbetar i en mindre butik i en 

större butikskedja. Medarbetaren har över 3.5 års erfarenhet inom yrket och har ingen 

eftergymnasial utbildning. Totalt antal anställda på arbetsplatsen är 10 och chefen är en 

äldre kvinna. Medarbetaren har erfarenhet av bara kvinnliga ledare. 

 

4.2 Förväntningar på ledarskap i detaljhandeln 

4.2.1 Respondenternas syn på ledarskap 

Intervjuerna inleddes med att respondenterna kort fick definiera deras syn på vad 

ledarskap innebär vilket ansågs vara en utmaning. Deras gemensamma definition av 

ledarskap blev att en ledare är demokratisk, lyssnar och kan stötta medarbetaren i dennes 

arbetsuppgifter. En som aktivt kan leda någon eller några framåt i arbetet för att uppnå 

gemensamma mål. En ledare är någon som man kan lita på och ha förtroende för. Flera 

av medarbetarna poängterade även vikten av ledarens delaktighet i den dagliga 

verksamheten för att känna att ledaren är med i teamet. 
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”Det är någon som är demokratisk och lyssnar men samtidigt har lite förmåga att 

dirigera lite” - Medarbetare G 

”Den som ska finnas där och stötta mig i mina arbetsuppgifter tänker jag.” – 

Medarbetare A 

4.2.2 Kommunikation 

Alla respondenterna ansåg att en av de viktigaste egenskaperna hos sina ledare var god 

kommunikationsförmåga. Kommunikationsförmåga kan enligt medarbetare B, C, D och 

F skapa säkerhet genom att medarbetarna uppdateras om vad som händer på 

arbetsplatsen. Om inte medarbetarna får ta del av detta kan det uppstå onödiga 

missförstånd, förvirring och osäkerhet enligt medarbetare B. Medarbetare F berättade om 

en arbetsplats där kommunikationen främst skedde via en anslagstavla som ingen 

medarbetare uppmärksammade eller ens läste, vilket också ledde till att budskapet inte 

nådde ut till alla medarbetare. På en annan av medarbetare F:s tidigare arbetsplatser 

förmedlades information däremot personligen och muntligt via morgonmöten till 

exempel, vilket samtliga medarbetare uppgav att de föredrar från en ledare. Efter att 

medarbetare A fick skriva på ett standardiserat papper med riktlinjer för sitt beteende 

insåg hen att sådan skriftlig kommunikation snarare gjorde att medarbetaren började 

tvivla på sig själv. Medarbetaren menar då att om det finns ett problem så är det bättre om 

ledaren tar upp det med medarbetaren personligen och muntligt för bästa effekt. När 

kommunikationen inte skett personligen så menar medarbetare B att det också har sänkt 

arbetsmoralen och då påverkat hela arbetsgruppen negativt. 

 

“Kommunikationsförmåga är viktigt för att veta vad som händer” - Medarbetare F 

 

För medarbetare A är ledarens kommunikationsförmåga det enda sättet som ledaren kan 

ta reda på hur medarbetarna mår och vilka behov de har. Medarbetare D menar dessutom 

att dialogen är särskilt viktig när ledaren ska lära ut något för att medarbetaren ska kunna 

prestera sitt bästa och bidra till förbättrad effektivitet och produktion. Då en av 

medarbetarens tidigare chefer var otydlig i sin utlärning, eftersom arbetsuppgifterna var 

självklara för ledaren, så minskade medarbetarens vilja att prestera. 
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Medarbetare C menar att en ledare måste kunna kommunicera, prata och samarbeta med 

alla på arbetsplatsen. Även medarbetare F påpekade vikten av detta då hen tidigare haft 

en chef som var passiv, blyg och i princip aldrig pratade med medarbetaren, vilket 

påverkade både motivationen och trivseln negativt. Likaså medarbetare C, D och E menar 

att brister i kommunikationen kan leda till dålig arbetsmiljö och mindre förtroende för 

ledaren eftersom det är viktigt att veta vart man har varandra på en arbetsplats, särskilt i 

mindre butiker eller om man arbetar nära varandra. Eftersom butikschefer enligt 

medarbetare G ofta har krav från ledningen som ibland kan strida mot medarbetarnas 

krav på chefen, så blir dialogen också viktigt för att kunna samordna dessa krav och 

tillfredsställa både företagsledningens och medarbetarnas behov. 

 

“God kommunikationsförmåga leder till säkerhet” - Medarbetare B 

4.2.3 Relationer 

Samtliga medarbetarna ser relationen till sin chef som betydelsefull för att de ska trivas 

med ett arbete och bli motiverade till att prestera. Medarbetare G påpekar att relationen 

till sin chef inte bara bör beröra arbetet. Eftersom arbetet är det första man möter på 

morgonen så behöver man ibland kunna ventilera och ta upp privata funderingar med sin 

chef och sina kollegor för att undvika dålig stämning eller missförstånd. Hen menar också 

att relationerna bör vara ömsesidiga och att även chefen kan vara öppen inför sina 

anställda. Genom följande citat påpekar även medarbetare C vikten av ömsesidig respekt. 

 

“Man måste respektera andra annars kan det leda till otrivsel” - Medarbetare C 

 

Ömsesidig respekt mellan medarbetare och chefer verkar enligt medarbetarna vara 

avgörande för att man ska trivas. Då relationen till en chef inte fungerat har det lett till att 

både medarbetare B och E till och med slutat på tidigare arbetsplatser. Även 

arbetsmoralen och viljan att prestera kan enligt medarbetare C sjunka när man behöver 

arbeta med en person som man inte har särskilt bra relation till. Både medarbetare D och 

F menar att fungerande och goda relationer kan skapa god sammanhållning och laganda 

medan bristande relationer tvärtom splittrar arbetsgruppen och kan leda till en negativ 

tävlingsanda inom arbetslaget. Flera av medarbetarna påpekar att man behöver inte vara 

bästa vän med varandra men det kan bli avgörande att man respekterar varandra och kan 

samarbeta eftersom man ofta spenderar så pass mycket tid på en arbetsplats. 
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“Behandla andra som du själv vill bli behandlad” - Medarbetare D 

 

Både medarbetare E och F berättade däremot om egna erfarenheter av tidigare chefer som 

blev för mycket kompis med vissa på arbetsplatsen. Detta påverkade vidare hela 

arbetslaget negativt eftersom medarbetarna blev bemötta på olika sätt och det uppfattades 

som orättvist. Medarbetarna påpekar då hur avgörande det kan vara att ledare skapar och 

bibehåller en god balans mellan arbetsrelation och kompisrelation. Ledaren bör alltså 

göra skillnad på arbete som arbete och fritid som fritid, men att dessa chefer inte hade den 

distansen vilket skapade osämja i gruppen. 

 

Medarbetare A menar att betydelsen av relationer på en arbetsplats också kan bero på 

organisationens storlek. I mindre butiker arbetar man ofta nära chefen och denne blir mer 

som en medarbetare, vilket gör relationen ännu viktigare än i större butiker. Under vissa 

dagar på medarbetare A:s nuvarande arbetsplats så är de bara tre personer som arbetar 

och det blir då svårare att samarbeta om inte relationen mellan dem fungerar. Enligt 

medarbetare B är relationens betydelse extra stor i just butiker och detaljhandeln eftersom 

kunderna är närvarande och förmodligen märker om någon inte trivs. Det blir alltså 

synligt utåt om inte relationer på arbetsplatsen fungerar vilket enligt hen är skillnaden 

gentemot andra branscher. 

 

“En icke fungerande relation påverkar min prestation” - Medarbetare C 

4.2.4 Delaktighet 

Majoriteten av medarbetarna påpekar hur viktigt det är att chefen är delaktig och vill 

jobba med sina medarbetare på golvet, vilket också var något de förväntade sig av ledare 

som agerar just inom detaljhandeln. Dels för att tidigare chefer som varit delaktiga har 

uppvisat större förståelse för de anställda och därmed kunnat ställa rimliga krav på dem. 

När chefer inte har varit delaktiga på golvet så har det också visat sig att vissa 

medarbetare inte anstränger sig och presterar lika väl eftersom chefen ändå inte ser det, 

vilket i längden lett till osämja och skitsnack på vissa av arbetsplatserna. Förutom att 

påverka medarbetarens prestation så menar medarbetare D dessutom att ledarens 

delaktighet kan vara avgörande för att man över huvud taget ska vilja gå till sitt arbete. 
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Chefer som är villiga att utföra samma uppgifter som medarbetare inger mer förtroende 

och kan skapa bättre sammanhållning i gruppen. 

 

“Ledarens delaktighet påverkar hur medarbetaren utför sitt arbete och att man vill gå till 

jobbet och prestera när man är där” - Medarbetare A 

 

En chef som inte är involverad i den dagliga verksamheten kan också bli svårare att ta 

kritik eller feedback från eftersom det kan uppfattas som mindre trovärdigt. Medarbetare 

F upplevde detta genom medarbetarsamtal med en chef som knappt arbetat i butiken 

tillsammans med hen, vilket upplevdes som en konstig situation då medarbetaren ansåg 

att chefen inte hade några belägg för det som sades. Medarbetare E påpekade också att 

många inom detaljhandeln jobbar extra och kanske främst på kvällar och helger vilket 

kan leda till att dessa medarbetare inte träffar sin chef lika ofta som övriga. Detta skulle 

då kunna påverka just dessa medarbetare negativt, men å andra sidan tror medarbetaren 

då att relationen till kollegorna blir av ännu större vikt och möjligtvis kan kompensera för 

frånvaron av ledaren.  

 

“Är inte chefen delaktig så är det svårare att ta kritik från den” - Medarbetare F 

 

Medarbetare F har erfarenheter av en engagerad och öppen chef som alltid var glad och 

väldigt stolt över både sin butik och sina medarbetare. I och med att han så tydligt brann 

för sitt arbete så smittade det av sig på medarbetaren och hade alltså en positiv effekt på 

gruppen, även om medarbetaren menade att det ibland blev lite överdrivet engagemang. 

Flera av medarbetarna menar liknande att chefens egna beteende speglar vad som är ett 

acceptabelt beteende på arbetsplatsen och därmed sätter vissa ramar. De menar också att 

det inte är särskilt motiverande att arbeta under en chef som inte är villig att utföra 

samma arbete som medarbetarna eftersom chefens agerande smittar av sig på övriga. 

Medarbetare F påpekar också att man givetvis kan motivera sig själv på arbetet men att 

grunden ligger i vad ledaren gör. 

 

“Alla ska kunna göra samtliga uppgifter, även chefen” - Medarbetare G 
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Medarbetare E, F och G berättade att deras chefer fått order av ledningen att minska 

antalet personaltimmar för att spara pengar, vilket lett till att det blivit mer att göra för 

medarbetarna. Detta skapade en dålig stämning bland personalen då cheferna inte varit 

ärliga med att berätta detta trots att det inte var chefens eget beslut utan det kom ifrån 

företagsledningen. Medarbetare E och F poängterade även då att bristen på 

personalresurser lett till försämrad försäljning vilket lett till ännu mer nedskärning och 

vidare ännu sämre försäljning. Genom att personalen inte hann fylla på varor så stod 

hyllor tomma, och tomma hyllor säljer inte menar medarbetarna. Detta minskade 

dessutom motivationen hos personalen då de fick högre arbetsbelastning för samma lön, 

samtidigt som man inte såg resultat av sitt arbete, snarare negativa resultat. Medarbetarna 

upplevde också att ledningen ställde orimliga krav på grund av att de inte var delaktiga i 

butiken och upplevde den belastningen som medarbetarna måste hantera. Medarbetare F 

framhöll att även om det inte varit butikschefens beslut att minska antalet timmar så har 

ju chefen fått stå för företagsledningens beslut inför medarbetarna. Detta kan ha lett till 

att medarbetarnas förväntningar på ledaren inte stämmer överens med förväntningarna 

som ledningen har på chefen, vilket enligt medarbetare F kan vara en utmaning för en 

butikschef att försöka kombinera. 

 

Majoriteten av medarbetarna uppgav att de föredrar chefer som är tydliga med vad de vill 

och förväntar sig samtidigt som de behöver vara rättvisa genom att inte särbehandla 

någon. Det är viktigt att ledaren lyssnar på sina medarbetare och är redo att möta deras 

behov samtidigt som det faktiskt är chefen som har det yttersta ansvaret och därför 

behöver kunna fatta demokratiska beslut för gruppens skull. Medarbetare G till exempel 

påpekade att någon är ju faktiskt chef av en anledning och ibland behöver chefen därför 

kunna ta lite plats och vara beslutsam för att inte medarbetare skall ta över den rollen. 

Även medarbetare F kan på omvänt sätt styrka detta efter att denne hade en chef som inte 

vågade fatta beslut och istället blev passiv, vilket fick negativa konsekvenser i 

arbetsgruppen.  

4.2.5 Utveckling 

Samtliga medarbetare var överens om vikten av att kunna utvecklas i sitt arbete för att 

känna sig motiverade, men påtalade också att utvecklingsmöjligheterna inom 

detaljhandeln inte upplevs som särskilt stora, speciellt inte i mindre butiker. Arbete i 

butik ses ofta som en brygga mellan arbeten eller utbildning och medarbetarna upplevde 



44 
 

det därmed inte som något långsiktigt arbete. Samtliga medarbetare hävdade då att de 

behöver motiveras på andra sätt. Medarbetare F berättar att egna ansvarsområden kan 

motivera hen och att medarbetaren på så sätt kan få möjlighet att utvecklas. Medarbetare 

A understryker vikten av att få eget ansvar samt stöd och förmåga att samarbeta för att 

man ska trivas på arbetet. Medarbetare E poängterar dessutom att utveckling är viktigt då 

man behöver få utmanas och att en ledare förväntas se vilka som vill utvecklas. Både 

medarbetare D och G håller med om detta men understryker även vikten av att det är en 

ledares ansvar att informera om vilka utvecklingsmöjligheter som finns, då det inte alltid 

är så lätt för medarbetarna att veta detta. 

 

“ Varje dag är en chans att utvecklas, både privat och i arbete”- Medarbetare A 

“Vill inte stå och stampa” - Medarbetare B 

 

4.3 Förväntningar på kvinnliga och manliga ledare 

Det framkom att medarbetarna har vissa förväntningar på hur manliga och kvinnliga 

ledare beter sig, vilka främst verkade baseras på medarbetarnas erfarenheter av tidigare 

chefer samt ledarens sätt att vara, snarare än ledarens kön. Däremot skiljde sig 

medarbetarnas egna förväntningar mot vad de tror att samhället har för förväntningar på 

män och kvinnor, det vill säga normer. Samtliga medarbetare tror att samhället och andra 

människor har förväntningar på män och kvinnors beteende som är rotade i traditionella 

könsroller och normer. Medarbetarna uppgav att de tror att mycket av det som påverkar 

vilka förväntningar som finns på manliga och kvinnliga ledare härstammar från att det 

tidigare varit så och att det då även speglar av sig i dagens förväntningar från samhället. 

4.3.1 Generationsväxling 

Medarbetarna anser att det idag inte är någon distinkt skillnad mellan hur män och 

kvinnor faktiskt beter sig och påstår sig därför har samma förväntningar på manliga och 

kvinnliga ledare. Flera av medarbetarna menar också att generationsväxlingen på 

arbetsmarknaden kommer att sudda ut de traditionella könsrollerna som lever kvar som 

normer, då jämställdhetsfrågor uppmärksammas mer och mer. Medarbetare B menar att 

det är mer självklart för barn som växer upp idag att män och kvinnor ska ha samma 

förutsättningar. Till exempel har kvinnor länge förväntats vara hemma med barn i större 

utsträckning än män, medan det idag verkar vanligare att män tar pappaledigt och vabbar 

lika mycket som kvinnor. 
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4.3.2 Medarbetarnas egna erfarenheter 

Medarbetare B har erfarenheter av en manlig chef som beskrevs som en karismatisk 

ledare som tog över uppmärksamheten när han klev in i ett rum bland annat. Samma 

ledare var också duktig på att ge positiv feedback och förmedla vilka förväntningar han 

hade på sina medarbetare, vilket gjorde att de anställda faktiskt ville prestera. Denna 

ledare satte dels standarden för vad medarbetaren i fortsättningen förväntar sig av en bra 

ledare, men också vad hen förväntar sig av just en manlig ledare. Medarbetare A däremot 

har erfarenheter av två manliga chefer som var varandras motsatser. Den ena chefen 

upplevdes som arg då han kunde skrika och skälla på sina medarbetare, han beskrevs som 

kontrollerande och gav kritik som inte var särskilt konstruktiv. Den andra manliga chefen 

hade däremot ett mjukare förhållningssätt och kommunicerade på ett trevligt sätt vilket 

motiverade medarbetaren mer. Även medarbetare C beskrev sin manliga chef som lyhörd 

och någon man kunde vända sig till medan hens kvinnliga chef inte var särskilt 

kommunikativ eller förstående. 

4.3.3 Traditioner och normer 

Av intervjuerna framkom vilka egenskaper medarbetarna tror att samhället förväntar sig 

av kvinnor respektive män, det vill säga normen för manliga och kvinnliga karaktärsdrag. 

Eftersom medarbetarna ansåg att traditioner och normer har påverkat vilka förväntningar 

de har på ledare så är dessa också relevanta att presentera.  

 

Figur 4.1 I figuren ovan presenteras vilka egenskaper medarbetarna anser är normer och 

traditioner för hur män och kvinnor leder.  
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• Bestämd 

• Autokratisk 

• Tar kommando 

• Har kontroll 

• Pådrivande 

• Självsäker 

• Hård 

• Rak på sak 

• Kan influera och påverka 
företagsledningen 

• Inte samma press på att bli kompis 
med medarbetare 
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4.3.4 Kommunikation 

Män som grupp förväntas enligt medarbetare D vara mer rakt på sak och hårda medan 

kvinnor förväntas ha ett mjukt förhållningssätt. Medarbetare F menar också att män enligt 

normer har sämre kommunikationsförmåga men större inflytande i arbetsgrupper, hen 

anser sig dock ha blivit motbevisad detta av sina tidigare ledares uppvisade beteenden. 

Medarbetaren tror också att kvinnor har lättare att kommunicera med andra kvinnor 

medan män lättare kommunicerar med andra män. Några av medarbetarna kopplade 

däremot god kommunikationsförmåga och förmåga att influera företagsledningen till 

något manligt i större utsträckning än något kvinnligt. 

4.3.5 Relation 

Enligt medarbetare B har män lägre förväntningar på sig vad gäller att bygga upp en nära 

relation eller bli kompis med sina medarbetare, än vad kvinnor har. Mannen förväntas 

inte vara lika mjuk och förstående som kvinnan. Dessutom finns det enligt medarbetarna 

förväntningar från samhället på kvinnor om att de skall vara omsorgsfulla, stöttande och 

empatiska. Enligt medarbetaren var detta dock något som hens manliga chef hade 

uppvisat mer än hens tidigare kvinnliga chefer, genom att den manliga chefen fick 

medarbetarna att känna sig mer sedda och uppskattade än vad den kvinnliga chefen 

gjorde. Han var intresserad av hur medarbetarna mådde och var också lättare att prata om 

privata saker med, vilket vidare motiverade medarbetaren till att prestera. 

 

“Det jag vill ha ut av en chef är att den ska göra mig till det bästa jag kan bli i den här 

rollen och då spelar det ingen roll vilket genus chefen har”- Medarbetare F 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 

referensramen samt analysmodellen. Resultatet sätts också i förhållande till tidigare 

studier inom området. Även detta kapitel är uppdelat i två delar som behandlar 

förväntningar på ledarskap respektive förväntningar på manliga och kvinnliga ledare.  

 

5.1 Förväntningar på ledarskap i detaljhandeln 

Av vår undersökning har det framkommit att de förväntningar som finns på ledare verkar 

grunda sig i en kombination av förväntningar från samhället, organisationens eller 

företagsledningens förväntningar samt medarbetarnas tidigare erfarenheter. Därför är det 

relevant att försöka kartlägga dessa för att få en uppfattning om vad medarbetare 

förväntar sig av en ledare inom detaljhandeln och varför förväntningarna ser ut som de 

gör. 

5.1.1 Respondenternas erfarenheter 

Flera av medarbetarna visar att deras tidigare erfarenheter av olika ledare har påverkat 

deras preferenser för hur en bra ledare beter sig. Genom att erfara egenskaper eller 

beteenden hos ledare som uppfattas som antingen positiva eller negativa har 

medarbetarna fått preferenser och förväntningar för hur kommande ledare bör bete sig 

respektive inte bete sig. Detta kan också illustreras genom citatet nedan. 

 

“Man är väl alltid färgad av sina erfarenheter” - Medarbetare B 

 

Medarbetare G menar dessutom att det inte bara är erfarenheter av tidigare ledare som har 

påverkat, utan också det som hen har varit med om privat vilket kan vara viktigt att ha i 

åtanke. Medarbetare C däremot har varit missnöjd med båda sina tidigare chefer och tror 

därför inte att de egna erfarenheterna påverkar vad hen förväntar sig av framtida ledare. 

Det skulle eventuellt kunna förklaras omvänt av att medarbetare C utifrån hens dåliga 

erfarenheter har fått en bild av vad som inte förväntas eller uppskattas hos en ledare. Med 

viss försiktighet kan detta också liknas vid Alvesson och Due Billing (2011) om att 

identiteter inte bildas i ett vakuum utan genomsyras av både social och kulturell kontext. 

Liknande skulle man alltså kunna säga att förväntningar inte heller formas i ett vakuum 

utan även dessa påverkas av omgivningen genom bland annat sociala och kulturella 

förhållanden. 
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5.1.2 Kommunikation 

Enligt medarbetarna är det viktigt att en ledare kan stötta sina medarbetare i dennes 

arbetsuppgifter genom att vara både delaktiga, kommunikativa och agera goda 

föredömen. Medarbetare D poängterande även vikten av god kommunikation vid 

utlärning genom att tydligt förklara och visa hur uppgifter skall utföras. Jönsson och 

Strannegård (2009) menar på liknande sätt att en viktig del av ledarskap är att kunna 

förstå vad som ska göras och hur, samt att kunna influera andra. Medarbetare B och F 

påpekade också hur god kommunikation kan skapa en känsla av säkerhet och hur 

bristande kommunikation kan leda till förvirring. I likhet med Andersson et al. (2013) 

verkar kommunikation vara ett viktigt verktyg för en butikschef då de måste kunna lyssna 

och framföra sina budskap på ett respektfullt och övertygande sätt. Medarbetarna 

bekräftar också det Blomqvist & Röding (2010) menar om att kommunikation fyller fyra 

huvudsakliga funktioner som innebär att styra, motivera, uttrycka känslor samt informera. 

 

En av de viktigaste egenskaperna hos en ledare som medarbetarna nämnde mest frekvent 

var lyhörd. Medarbetare A menar att ledaren kan vara lyhörd genom att se till de 

anställdas behov och vara uppmärksam på vad de vill och hur de mår. Genom att vara 

hjälpsam och stöttande kan ledaren delvis underlätta för medarbetaren att utföra ett bra 

arbete, men det verkar främst vara viktigt för den mer sociala delen av arbetet som att 

trivas och kunna samarbeta.  

 

Eftersom butikschefer har kontakt med många andra människor värderas deras sociala 

kompetens också som betydelsefull av medarbetarna. Likt medarbetare F:s passiva och 

blyga chef påpekar Blomquist och Röding (2010) att dialogen blir ett viktigt verktyg för 

att kunna bygga upp en gemenskap mellan ledare och medarbetare. Eftersom 

medarbetaren hade dåliga erfarenheter av denna chef så kan det också styrka att 

kommunikationen spelar en påtaglig roll för att kunna skapa och underhålla relationer. 

Liksom de andra medarbetarna påpekade så verkar den bristande kommunikationen ha 

orsakat förvirring och missförstånd. 

 

Dessutom menar Andersson et al. (2013) att medarbetare och ledare har en ömsesidig 

påverkan på varandra vilket också gör dialog och kommunikation grundläggande för att 

kunna verka i enlighet med varandra. Liksom medarbetare C som tror att bristande 

kommunikation kan leda till både missförstånd och dålig stämning på jobbet. I värsta fall 
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kan det också leda till att medarbetare tappar motivation och därmed inte anstränger sig 

lika mycket för att göra ett gott arbete. För produktionens skull blir det därför 

betydelsefullt att man kan kommunicera på ett tydligt sätt där båda parter också vågar 

vara ärliga om det är något man inte kan eller inte förstår. En situation där 

kommunikationen har fallerat ledde till exempel till att medarbetare A inte fick någon 

lunchrast på en hel arbetsdag, vilket då också minskade förtroendet för chefen i 

fortsättningen. Medarbetare B och G upplevde dessutom att det uppstod förvirring och 

osäkerhet när deras ledare inte uppdaterade medarbetarna om det senaste som hände i 

verksamheten, vilket kan kopplas till Andersson et al. (2013) om att medarbetare i butiker 

vill känna sig delaktiga och involverade. 

 

Utifrån dessa teorier och medarbetarnas utsagor kan kommunikationen konstateras spela 

en betydelsefull roll både för att skapa gemenskap och trivsel men också för att undvika 

otrivsel och missförstånd. Stor vikt läggs också vid att dialogen skall vara öppen och ärlig 

från både ledare och medarbetares håll, i likhet med Boatwright och Forrest (2000) om att 

ledarskap är en ömsesidig process av påverkan. Medarbetarna påpekar att 

kommunikationen är det enda sättet för ledare att uppmärksamma medarbetarnas behov 

och välmående, samtidigt som det är det främsta sättet för medarbetarna att framföra sin 

åsikt på, vilket kan styrkas av Lindgren (2012). Förutom att kommunikationen ska bidra 

till att undvika konflikter, missförstånd och förvirring, framkom också att dialogen enligt 

medarbetarna är det främsta sättet för att lösa konflikter om de skulle uppstå, vilket talar 

för att det är ett hjälpsamt verktyg både för att undvika och undanröja problem.  

5.1.3 Relationer 

Samtliga medarbetare ansåg att en god relation till sin chef och sina kollegor har stor 

betydelse för att de skall trivas på sitt arbete. Däremot skiljde sig uppfattningarna om hur 

nära relation chefen bör ha till sina medarbetare för att relationen ska påverka 

medarbetaren positivt. Enligt Andersson et al. (2013) vill medarbetare kunna balansera 

sitt eget intresse med företagets intresse, vilket medarbetarna hade något skilda åsikter 

om. Vissa av medarbetarna ansåg att man behöver kunna ta upp privata saker med sin 

chef, eftersom man tillbringar mycket tid på arbetet och privata omständigheter kan 

påverka hur medarbetare utför sitt arbete. Genom en nära relation till sin chef kan man 

enligt medarbetare G få stöd och förståelse i svåra situationer. Liknande menar 

Wickelgren et al. (2012) att genom nära relationer kan chefer lära känna sina medarbetare 
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och dess behov, samt få kunskap om medarbetarens styrkor och svagheter vilket kan 

underlätta i verksamheten. Medarbetare E och F däremot menade att chefen måste kunna 

skilja på arbete och fritid och inte bli för mycket kompis med sina medarbetare eftersom 

det kan bli orättvist och påverka gruppdynamiken negativt. Baserat på hens egna 

erfarenheter blev det därför viktigt att chefen kan ha en balans mellan dessa. I likhet med 

Andersson et al. (2013) verkar alltså samtliga medarbetare anse att relationen mellan chef 

och medarbetare bör ha en balans mellan arbetsrelaterade och privata omständigheter. 

Däremot varierade medarbetarnas preferenser av hur nära den personliga relationen till en 

chef bör bli.  

5.1.4 Delaktighet 

Majoriteten av medarbetarna ansåg det viktigt att chefer inom detaljhandeln är delaktiga 

och arbetar tillsammans med sina medarbetare på golvet. Vilket kan liknas vid Andersson 

et al. (2013) som menar att butikschefer ofta har en operativ karaktär och därför arbetar 

nära sina medarbetare. Ledarens delaktighet kan alltså skapa förutsättningar för att bygga 

fungerande relationer och god kommunikations mellan ledare och medarbetare, vilket 

konstaterades som grundläggande förmågor för att kunna lösa gemensamma uppgifter i 

arbetet. Dessutom kan ledarens delaktighet enligt medarbetarna skapa förtroende för 

chefen och även bidra till en bättre sammanhållning, det är därför en viktig faktor för 

trivseln och att man som anställd över huvud taget ska vilja gå till jobbet. Samtidigt 

menar Andersson et al. (2013) att butikschefsarbetet präglas av spridda uppgifter och 

ansvar, såsom administrativa uppgifter eller leverantörskontakter till exempel. 

Medarbetarna förväntar sig både involverade ledare men också att de skall sköta övriga 

uppgifter som administrativa frågor, schemaläggning, ledighetsansökningar eller hantera 

leveranser. Chefens spridda ansvarsområden skulle därmed kunna bli ett dilemma eller en 

svårighet att kombinera med varandra och samtidigt hinna vara delaktig i butiken.  

 

Medarbetarna menade också att ledningens krav på lönsamhet ofta strider mot 

medarbetarnas förväntningar på chefen, vilket är ytterligare en svårighet för mellanchefer 

inom detaljhandeln. I likhet med Hershey och Blanchard (1988) beskriver medarbetarna 

att ledarskap handlar om att kunna lösa uppgifter i kombination med att hantera 

efterföljares förväntningar på ledaren. Även Andersson et al. (2013) framhåller att 

butikschefer måste kombinera de överordnades krav på lönsamhet med kraven från sina 

underordnade medarbetare. Som medarbetarna berättade är inte företagsledningen med i 
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butiken och ser vad som krävs där vilket i flera fall har påverkat medarbetarna och 

butiken negativt. Flera av medarbetarna upplevde att företagsledningen fattar vissa beslut 

som kan se bra ut på papper men inte passar sig i butikens praktiska verksamhet. Till 

exempel när företagsledningen minskat antalet arbetstimmar i syfte att spara pengar men 

det i slutändan bara ledde till försämrad försäljning och sämre finansiella resultat. 

Medarbetarna i butiken fick istället mer på sina axlar eftersom samma uppgifter skulle 

utföras på färre antal timmar, vilket de ansåg var en konsekvens av bristande förståelse 

från företagsledningen.  

 

De chefer som varit delaktiga och engagerade, som medarbetare F hade erfarenheter av, 

upplevdes kunna motivera medarbetarna mer än de chefer som inte varit lika delaktiga. 

Trots att engagemanget enligt medarbetaren kanske var något överdrivet så var det tydligt 

att chefen brann för sitt arbete och det i sig motiverade medarbetarna i större 

utsträckning. Detta kan styrkas med Blomquist och Rödings (2010) resonemang om att 

ledare som själva är motiverade och engagerade i arbetet lättare kan motivera andra, 

vilket ju delvis är vad ledarskap handlar om. De ledare som har varit delaktiga har fått 

större förståelse för medarbetarnas sits och därmed kunnat ställa rimliga krav på 

medarbetarna och vilka arbetsuppgifter som bör hinnas med, eftersom cheferna själva 

varit där. Medarbetare B bekräftar också detta genom hens chef som aldrig arbetade 

helger eller kvällar och därmed inte såg belastningen av kunder vid dessa tider. Chefens 

krav på vad som skulle hinnas med under dessa tider upplevdes av medarbetarna som 

orimliga men de fick ändå kritik av chefen när de inte hunnit. Utifrån detta menar 

medarbetarna att man borde kunna förvänta sig att chefen ska vara tillräckligt involverad 

och medveten om belastningen för att kunna ställa krav som faktiskt går att uppnå. 

5.1.5 Utveckling 

Eftersom utvecklingsmöjligheterna inom detaljhandeln upplevs som begränsade så 

menade medarbetarna att de behöver motiveras på andra sätt. I likhet med Tengblad 

(2009) beskriver medarbetarna A, D och F att de däremot kan motiveras av att få ta 

ansvar eftersom det visar tillit och förtroende från chefen. Som medarbetare känner man 

då att ledaren litar på att medarbetare kan utföra ett visst arbete, man kan få bekräftelse av 

sin chef och därmed vilja fortsätta prestera. Sett till detaljhandelns i övrigt begränsade 

utvecklingsmöjligheter verkar därmed tilldelade ansvarsområden vara ett av de sätten 

som man kan utvecklas på inom detaljhandeln. I likhet med Salamon och Robinson 
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(2008) beskriver medarbetare F att utveckling ökar viljan att prestera, det är därför viktigt 

att det finns någon form av utvecklingsmöjlighet på arbetsplatsen. Tengblad (2009) 

menar dessutom att en viktig del av medarbetarskap är just möjlighet till en 

ansvarstagande och aktiv roll där medarbetaren har möjlighet att utvecklas och skaffa 

kunskap. Blomqvist och Röding (2010) menar också att delegerat ansvar motiverar 

medarbetarna genom att de får känna sig mer betydelsefulla, vilket dessutom kan det leda 

till en effektivare arbetsplats, i likhet med det medarbetarna poängterar. 

 

5.2 Förväntningar på kvinnliga och manliga ledare 

5.2.1 Traditioner och normer 

Många av de föreställningar vi har om män och kvinnor kan härledas till hur 

könsskillnader redan i våra tidigare år skiljer på vad som är manligt respektive kvinnligt i 

till exempel barnprogram, reklam och barnböcker (Prime et al., 2009). På liknande sätt 

menar samtliga medarbetare att de förväntningar som finns på mäns och kvinnors 

beteende till stor del beror på att dessa föreställningar och normer lever kvar. 

Medarbetarna tror också att sådana normer tar lång tid att förändra men att 

medvetenheten om dem ökar vilket är ett gott tecken för att det går åt ett mer jämställt 

samhä. Medarbetarna tror att normen av maskulint och feminint är starkare rotad hos den 

äldre generationen som håller på att gå i pension än hos den yngre generation som träder 

in i arbetslivet. Generationsväxlingen på arbetsmarknaden kan därför medföra att man rör 

sig från definitionen av ledarskap som något maskulint, liksom både SOU:2014:80 samt 

Rhee och Sigler (2015) styrker.  

 

Enligt Fagerfjäll (2003) anses kvinnor som grupp ofta ha en bättre 

kommunikationsförmåga än män. Flera av medarbetarna tror också att detta är vad som 

förväntas från samhället, medan de själva har motbevisats av manliga ledare som enligt 

dem haft betydligt bättre kommunikationsförmåga än många kvinnliga ledare. Det 

faktiska beteendet har alltså i flera fall varit tvärtemot vad de tror att folk förväntar sig av 

män och kvinnor. Därför anser flera av medarbetarna att de normer som finns inte speglar 

hur män och kvinnor faktiskt agerar. 

 

En högt värderad egenskap som de flesta medarbetarna förväntar sig av en ledare var 

lyhördhet. Denna egenskap kopplas enligt Prime et al. (2009) till kvinnor då de anses 
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vara omsorgsfulla och förstående samt tar hänsyn till känslor mer än vad män gör. Även 

Ciolac (2013) menar att kvinnor i högre grad än män visar empati till sina medarbetare. 

Ur intervjuerna framkom att vissa av medarbetarna som haft kvinnliga ledare upplevde 

dem som hårda och stränga samt att de inte tog hänsyn till medarbetarnas känslor, vilket 

enligt Eagly och Carli (2003) anses vara typiskt manliga ledaregenskaper. Medarbetare C 

hade tvärtom haft en manlig chef som var lyhörd och visade förtroende genom att 

engagera sig och stötta medarbetaren i en personlig och svår situation då hen gick in i 

väggen. Den kvinnliga chefen medarbetare C har idag är däremot svår att prata med och 

upplevs inte ta hänsyn till personens känslor särskilt mycket. Dessa erfarenheter av 

ledarnas faktiskt beteende är alltså motsatta mot Carli och Eagly (2003) som menar att 

män är mindre benägna att behandla medarbetare på ett individuellt sätt än vad kvinnor är 

(Carli & Eagly, 2003). Enligt dessa erfarenheter verkar det alltså finnas en distinktion 

mellan det teoretiskt förväntade beteendet och det i praktiken uppvisade beteendet. Några 

av medarbetarna bekräftade dock att deras chefer hade agerat i enlighet med flera normer. 

Medarbetare G har i nuläget en kvinnlig chef som är just omsorgsfull, lyhörd och känslig, 

vilket enligt Ciolac (2013) är en typiskt kvinnlig egenskap. 

5.2.2 Könsroller 

Även Jacobsen och Thorsvik (2008) samt Prime et al. (2009) menar att en typiskt 

kvinnlig egenskap är just omsorgsfull, vilket även flera av medarbetarna trodde var en 

vanlig förväntning på kvinnor från samhället och andra människor. Av intervjuerna 

framkom däremot att flera av medarbetarna hade motsatta erfarenheter av kvinnors 

faktiska beteende där de snarare varit stränga och hårda, medan manliga chefer i högre 

utsträckning varit omsorgsfulla och omhändertagande. Medarbetare G påpekade också att 

det kan upplevas som lättare att prata med män då de är mer rakt på sak och ofta 

lättsammare. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är kvinnor öppna för andras 

synpunkter, medvetna om hur de kommunicerar och de tänker på sitt kroppsspråk, vilket 

ju stämmer överens med vad medarbetarna tror är generella förväntningar på kvinnor. 

Däremot har medarbetarna erfarenheter av flera kvinnliga ledare som visat det motsatta 

beteendet och agerat utanför dessa könsroller. Detta skulle kunna förklaras av Boatwright 

och Forrest (2000) samt Rhee och Sigler (2015) som menar att kvinnor på ledande 

positioner härmar manliga ledare eller beter sig på ett typiskt manligt sätt för att ta sig till 

toppen. Marshall (1984) hävdar också att kvinnor inte lämpar sig som ledare i sin natur 

men kan accepteras som ledare om de tar efter manliga beteenden. Medarbetare F tror att 
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sådant beteende kan vara en försvarsmekanism hos kvinnor men att det snarare stjälper än 

hjälper att efterlikna normen av det motsatta könet. Även andra medarbetare menar att 

kvinnor som upplevs ha ett strängt, självsäkert eller auktoritärt beteende upplevs mer 

negativt än män som agerar på ett ömt eller känslosamt sätt, vilket stämmer överens med 

både Rhee och Sigler (2015) samt Sharpe (2000). 

5.2.3 Relations- och uppgiftsorienterat ledarskap 

Enligt medarbetarna förväntas kvinnor traditionellt sett vara mjukare och mer förstående 

än vad män är. De förväntas bygga en relation och vilja lära känna sina medarbetare i 

större utsträckning än männen, och kvinnorna kopplas mer till ett relationsinriktat 

förhållningssätt medan männen förväntas ha ett uppgiftsorienterat förhållningssätt och 

fokusera på resultat och uppgifter, i enlighet med Fagerfjäll (2003). Carli och Eagly 

(2003) menar att dessa tendenser gör män mindre benägna att behandla medarbetare på 

ett individuellt sätt, vilket medarbetarnas erfarenheter säger emot. Även Ciolac (2013) om 

att kvinnor lägger större vikt vid personliga relationer blir därmed motbevisat.  

 

Flera tidigare studier (Boatwright & Forrest, 2000; Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001) 

skiljer på ledare som att de antingen är uppgifts- eller relationsorienterade, men 

medarbetarna däremot verkar anse att dessa med fördel bör kombineras. De 

uppgiftsorienterade egenskaperna tycks vara betydelsefulla för att kunna utföra sitt arbete 

med stöd av chefen medan de relationsorienterade egenskaperna verkar vara viktiga för 

att medarbetare skall trivas på arbetsplatsen. Ledarens förmåga att kombinera det 

relationsinriktade och det uppgiftsrelaterade verkar därmed vara viktigt både enligt 

tidigare studier och enligt de intervjuade medarbetarna. 

5.2.4 Familjeliv och karriär 

Alvesson och Due Billing (2011) påpekar skillnader i mäns och kvinnors hängivenhet 

gentemot sitt arbete samt att kvinnor anses ta sitt arbete på större allvar, vilket också 

medarbetare F hade erfarenheter av. Medarbetarens nuvarande kvinnliga chef har svårt att 

koppla bort sitt arbete och tar ofta med det hem, medan en av medarbetarens tidigare 

manliga chefer var väldigt tydlig med att han inte gjorde det. Medarbetaren tror också att 

män generellt kan hålla isär arbete och fritid i större utsträckning än vad kvinnorna kan, 

vilket även Sharpe (2000) hävdar genom att män och kvinnor har olika förhållningssätt 

gentemot sitt arbete. 
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Att kombinera karriär med familjeliv kan enligt Boschini (2004) ha blivit en större 

utmaning för kvinnor eftersom de historiskt sett har förväntats ta hand om barn och 

hushåll mer än män, vilket även majoriteten av medarbetarna påpekar. Medarbetare B 

påstår att det jämnats ut och att män blivit allt mer involverade i hushållssysslor, 

föräldraledighet och vård av sjukt barn vilket även Blomqvist och Röding (2010) 

understryker. Däremot påpekar medarbetare G att det ju är kvinnan som skall bära på 

eventuella barn i nio månader vilket kan bli svårt att kombinera med karriären. 

Medarbetare B tror därför också att kvinnor på arbetsplatsen har större förståelse för 

medarbetare vad gäller familjesituationer. Majoriteten av medarbetarna tror att det finns 

en förväntan på att kvinnor även i sitt ledarskap är mer familjära, mjuka, förstående och 

kommunikativa på grund av denna traditionella syn, och att kvinnornas mammaroll skulle 

speglas i chefsrollen. 

5.2.5 Förväntat och faktiskt beteende 

Enligt Alvesson och Due Billing (2011) tillskrivs människor vissa stabila egenskaper 

utifrån sitt biologiska kön, alltså egenskaper som inte påverkas av social kontext eller 

erfarenheter.  Medarbetarna hävdar liknande att det i samhället finns förväntningar på en 

ledares beteende som till stor del beror på könet, men att ledarens faktiska och uppvisade 

beteende kan ha andra orsaker. Enligt Roth (2011) samt Jacobsen och Thorsvik (2014) 

bör därför inte det biologiska könet anses vara hela förklaringen till människors beteende 

eftersom fler faktorer påverkar. Jacobsen och Thorsvik (2014) skiljer därför på förväntat 

respektive faktiskt beteende, som antingen kan sammanfalla eller stå i konflikt mot 

varandra. Det förväntade och det faktiska beteendet bildar då i kombination med varandra 

en ledarroll. Detta skulle kunna förklara varför medarbetarna i flera fall också har upplevt 

att dess chefer har motbevisat vissa normer och traditionella beteenden då de inte agerat 

enligt könsrollerna. Medarbetarna ansåg den manliga könsrollen som beslutsam, kraftfull, 

autokratisk och hård, medan den kvinnliga könsrollen som empatisk, förstående, 

kommunikativ och mjuk vilket stämmer väl överens med både Alvesson och Due Billing 

(2011) samt Sharpe (2000). Flera av medarbetarna påpekar däremot att det beteende som 

flera tidigare chefer har uppvisat däremot har varit helt omvända mot dessa könsroller, 

med hårda och beslutsamma kvinnor samt mjuka och förstående män. 

 

Ytterligare en intressant aspekt handlar om hur ledare bedöms då de agerar inom 

respektive utanför sin könsroll. Rhee och Sigler (2015) hävdar att det finns en social press 
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på att ledare bör agera i enlighet med sin könsroll för att bli accepterad. Medarbetare F 

menar liknande att det snarare stjälper än hjälper att aktivt bestämma eller försöka bete 

sig på ett visst sätt, det bör falla sig naturligt. För att en kvinna skall accepteras som 

ledare så krävs det enligt Carli och Eagly (2001) dock att hon agerar utanför den 

föreskrivna könsrollen, Marshall (1984) menar dessutom att kvinnor måste härma en 

manlig ledarstil för att lyckas som ledare. Liksom medarbetarnas utsagor så har många av 

de kvinnliga cheferna agerat på ett kraftfullt och autokratiskt sätt, vilket då anses vara 

utanför den kvinnliga könsrollen. Även många av de manliga cheferna har betett sig på 

ett mer förstående och mjukt sätt än den manliga könsrollen föreskriver. Enligt Rhee och 

Sigler (2015) bedöms dock kvinnorna negativt vilken roll de än tar. Antingen anses de 

inte lämpliga som ledare eller så bedöms de negativt för att de agerar på ett maskulint 

sätt. Även medarbetarna kunde hålla med om detta genom att kvinnor som uppvisat 

typiskt manliga särdrag ofta uppfattas som otrevliga eller att de har ett överdrivet gott 

självförtroende. Männen som agerat mer enligt den kvinnliga könsrollen har däremot 

uppskattats av flera medarbetare, vilket påvisar det Rhee och Sigler (2015) syftar på. 

Traditionellt förväntas alltså män och kvinnor bete sig på olika sätt och de bedöms även 

på olika sätt, men det uppvisade beteendet behöver inte nödvändigtvis skilja sig beroende 

på ledarens kön. 

 

Det verkar alltså finnas en förväntad ledarroll innehållande vissa egenskaper som 

förväntas lämpa sig hos en ledare. Beteende kan dock också klassificeras utifrån 

könsroller som innebär olika förväntade beteenden hos män respektive kvinnor. Enligt 

många studier (Jacobsen och Thorsvik, 2014) kan rollerna överlappa varandra, den 

manliga könsrollen verkar sammanfalla med ledarrollen medan den kvinnliga könsrollen 

ofta anses stå i konflikt med ledarrollen. Dessa traditionella könsroller kontra ledarroller 

skulle därmed kunna förklara varför fler män än kvinnor finns representerade på ledande 

positioner. Medarbetarnas egna erfarenheter från tidigare chefer har dock visat sig spela 

en betydelsefull roll för vilka förväntningar medarbetarna har på ledare, kvinnliga som 

manliga. Utifrån detta kan vi alltså konstatera att det i många avseenden finns distinkta 

skillnader mellan förväntat och faktiskt beteende, där även social och kulturell kontext 

spelar sin roll, kanske främst på det faktiska beteendet. Det som påverkar medarbetarnas 

förväntningar på en ledare verkar vara vilka förväntningar och normer samhället har i 

kombination med medarbetarnas egna erfarenheter och preferenser från tidigare chefer. 
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5.3 Sammanfattning 

Flera av medarbetarna menade att det antagligen inte finns någon ledarstil som passar alla 

utan att mycket beror på ledare och efterföljares personlighetsdrag, och att en ledare 

därför behöver kunna anpassa sitt ledarskap efter olika individer, situationer och 

beroende på vilken bransch företaget är i. I likhet med Helgesen (1990) så poängterades 

att en ledare inte på förhand bör bestämma vilken ledarstil den ska utöva utan det är något 

som växer fram i olika situationer. Ledare bör därmed kunna anta flera olika roller och 

bemästra många olika färdigheter. Alla medarbetarna var överens om att könet inte spelar 

en avgörande roll i hur en ledare beter sig och kvinnor och män bör därför vara lika 

kompetenta att leda, som Sharpe (2000) också påpekar i sin undersökning. Medarbetarna 

upplever att män och kvinnor har samma förutsättningar och möjligheter att bli ledare och 

att det är personen själv som både sätter och förhindrar sina mål. I likhet med Sharpe 

(2000) så är det fortfarande vanligt att människor på de högre nivåerna inom företag 

utvärderas på de mest stereotypa sätten men att kvinnor trots det har bevisat sin förmåga 

att leda företag in i framtiden. Även Eagly (2007) menar på att kvinnor har egenskaper 

som är utmärkande för ett gott ledarskap och som anses passa bäst in i dagens företag. 

Dagens kvinnor upplevs av medarbetarna ha högre ambition att göra karriär, de är mer 

medvetna om att de är lika lämpliga att leda som män är och dagens kvinnor tillåts även 

ta en större plats och samtidigt bli accepterade för det. Prime et al. (2009) indikerar att 

män har en ledarstil som ofta förknippas med egenskaper som att ta kommando och ha 

kontroll samt vara auktoritär, vilket inte anses effektivt i dagens företag. Som flera av 

medarbetarna uttryckte sig anses auktoritära ledare kanske fungera i vissa typer av 

organisationer men det är ingen egenskap som uppskattas särskilt mycket inom 

detaljhandeln. Ledarskap verkar inte längre kopplas lika starkt till personens kön utan 

snarare till personliga egenskaper som anses passa i en ledarroll, vilket skulle kunna 

förklara att fler kvinnor tar sig till ledande positioner. 
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Analysmodell 1 

Följande analysmodell framställdes utifrån den teoretiska referensramen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysmodell 2 

Efter analys av insamlad empiri tillkom delaktighet och utveckling som viktiga förväntningar på 

ledare inom detaljhandeln. Dessutom lades medarbetares egna erfarenheter till som en viktig 

påverkande faktor.  
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6. Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån de forskningsfrågor som ställts. Det 

redogörs därefter för studiens vetenskapliga bidrag och avslutningsvis ger vi förslag till 

fortsatt forskning samt diskuterar konsekvenser av studiens utförande och metodval.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att förstå vilka förväntningar medarbetare har på ledare inom 

svensk detaljhandel. Dessutom syftar studien till att reda ut vad medarbetare har för 

förväntningar på manliga och kvinnliga ledare, för att se vilka eventuella skillnader och 

likheter som finns mellan hur män och kvinnor leder. Slutsatsen är uppdelad i två delar 

utifrån de två forskningsfrågor som denna studie bygger på:  

 

· Hur ser medarbetares förväntningar på ledarskap i detaljhandeln ut idag? 

· Hur skiljer sig medarbetares förväntningar på ledare beroende på vilket kön 

ledaren har? 

6.1.1 Hur ser medarbetares förväntningar på ledarskap i detaljhandeln ut idag? 

Respondenternas utsagor om förväntningar på detaljhandelns ledare bekräftade främst det 

som tidigare studier har kommit fram till och det framkom inte heller så många skillnader 

gentemot vad vi förväntat oss. Det intressanta är dock på vilket sätt dessa egenskaper är 

viktiga och varför medarbetare förväntar sig vissa beteenden av sin ledare. De egenskaper 

som undersökningens respondenter främst förväntar sig av en ledare är god 

kommunikationsförmåga, ömsesidiga relationer, delaktiga ledare och möjligheter till 

utveckling. Utifrån tidigare studier var detta också ett förväntat resultat av 

undersökningen. Inom just detaljhandeln så tillämpar chefer ofta ett vardagsnära 

ledarskap med en operativ och delaktig roll. Många butikschefer har dessutom varit 

medarbetare eller säljare i butik tidigare vilket talar för att de också har god kännedom 

om medarbetarnas behov. Medarbetarna bekräftade också detta genom att påpeka vikten 

av att ledare har förståelse för medarbetarnas situation för att verksamheten skall fungera 

och för att medarbetarna skall trivas och bli motiverade.  

 

Resultaten av denna studie tyder på att god kommunikationsförmåga hos ledaren kan 

skapa säkerhet, trivsel och gemenskap medan bristande kommunikation kan orsaka 

förvirring, missförstånd och konflikter. Även goda relationer kan vara avgörande för att 



60 
 

medarbetare skall trivas på arbetsplatsen, däremot hade medarbetarna skilda preferenser 

om hur nära relationen kan bli för att den skall ha en positiv påverkan på medarbetarna. 

Butiksarbete inom detaljhandeln karakteriseras av en nära relation mellan medarbetare 

och ledare, där ledarens operativa roll i många fall gör att ledaren ses som en av 

medarbetarna. Denna roll gör att medarbetare förväntar sig att ledare är delaktiga på 

golvet då det är en förutsättning för att både kommunikation och relationer skall kunna 

upprättas och fungera. Då ledare inte har varit delaktiga upplever medarbetarna att de inte 

ställt rimliga krav på vad som ska utföras och de får inte heller samma förståelse för hur 

medarbetarna mår och vilka behov de har.  

 

För att bli motiverade så förväntade sig medarbetarna dessutom möjligheter till 

utveckling, vilka dock ansågs vara begränsade inom detaljhandeln och medarbetare 

förväntar sig istället kunna utvecklas genom att bli delegerade ansvar. Dessa preferenser 

liknar det många tidigare studier talar för och påvisar dessutom att medarbetare förväntar 

sig ledare som är både relations- och uppgiftsorienterade. Medarbetare förväntar sig att 

ledarens relationsinriktade del kan bidra till en trivsam miljö och samverkande 

arbetsgrupp där medarbetare kan motiveras och stöttas till att prestera. Den 

uppgiftsorienterade biten av ledarskapet är viktig för att medarbetaren skall kunna utföra 

sina arbetsuppgifter och för att den dagliga verksamheten skall flyta på.  

 

Ett av de mest betydelsefulla resultaten som framkom var att medarbetare vill känna sig 

delaktiga och involverade i beslut och den dagliga verksamheten. Detta talar också för att 

ledarskap är en process där båda parter har en ömsesidig påverkan på varandra vilket 

bekräftar det Boatwright och Forrest (2000) syftar på. Både medarbetare och ledare spelar 

således en viktig roll för att ledarskapet ska kunna existera.  

 

Konkluderande visar studiens resultat på att de förväntningar medarbetare har på sina 

ledare bekräftar tidigare studier och att ledarens beteende har ett stort inflytande på 

medarbetarnas trivsel, motivation och prestation. Genom sina tidigare erfarenheter, både 

arbetsrelaterade och privata, har medarbetarna fått förväntningar och preferenser för hur 

ledaren bör agera.  
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6.1.2 Hur skiljer sig medarbetares förväntningar på ledare beroende på vilket kön ledaren har? 

Ett av de mest betydelsefulla resultaten från denna studie är att de egenskaper som 

tidigare har tillskrivits antingen kvinnor eller män har motbevisats i denna studie. Utifrån 

vår analysmodell så består förväntningar på manliga och kvinnliga ledare av en 

kombination av (1) Förväntningar på ledare, (2) Medarbetares egna erfarenheter och (3) 

Normer och traditioner.  

 

Förväntningarna på ledare har redan konstaterats stämma överens med tidigare forskning, 

men även normer och traditioner för hur män och kvinnor förväntas bete sig stämmer 

utifrån de intervjuade medarbetarna överens med tidigare studier. Män förväntas vara 

självsäkra, bestämda och autokratiska medan kvinnor förväntas vara självkritiska, 

förstående och omsorgsfulla. Medarbetarnas erfarenheter av sina chefers uppvisade 

beteende stämmer däremot inte överens med det beteende som tidigare studier har 

kopplat till män och kvinnor. Flera av de egenskaper som tillskrivs den manliga 

könsrollen har i flera fall uppvisats av de kvinnliga ledarna i större utsträckning än av de 

manliga. Medarbetarna påpekar att utan dessa erfarenheter så hade de antagligen 

förväntat sig att chefer skulle bete sig i enlighet med de traditionella könsrollerna. Dock 

har deras förväntningar influerats av de chefer som de har erfarenheter av, vilket är en av 

de mest intressanta slutsatserna i denna studie.  

 

Normerna och tidigare traditioner inom jämställdhet och ledarskap innebär således vissa 

svårigheter både för män och kvinnor. Kvinnor anses av några medarbetare ha mer att 

bevisa för att de ska bli accepterade som ledare, vilket kan bero på skillnaderna mellan 

ledarrollen och den kvinnliga könsrollen. Att den manliga könsrollen verkar sammanfalla 

mer med den traditionella ledarrollen skulle därmed kunna förklara att fler män än 

kvinnor finns representerade på ledande positioner. Även den tidigare nämnda 

könsstämplingen av arbeten skulle kunna innebära att ledarrollen länge kopplats till just 

män, vilket försvårat för kvinnor att försöka inta den rollen. Dessa svårigheter med att 

kombinera könsroller med ledarroller samt hur man bedöms om man agerar utanför det 

föreskrivna beteendet, visar likheter med bland annat Eagly (2007), Boatwright och 

Forrest (2000) samt Rhee och Sigler (2015). De beteenden som förväntas av en ledare 

verkar till stor del vara impregnerade av samhällets förväntningar, medan ledares 

uppvisade och faktiska beteenden däremot beror på fler faktorer än så.  
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Om de samlade resultaten beaktas tyder det på att det finns skillnader i förväntningarna 

på manliga och kvinnliga könsroller, enligt normer och traditioner. Däremot verkar 

medarbetarnas egna erfarenheter, både privata och arbetsrelaterade, inte sammanfalla 

med normerna. Fler faktorer än könet påverkar hur ledaren faktiskt beter sig och ledarens 

kön är därför inte en avgörande faktor för vilka förväntningar medarbetarna har på 

manliga respektive kvinnliga ledare. 

 

6.2 Vetenskapligt bidrag 

Det vetenskapliga bidraget i denna studie är en nyanserad och mångfacetterad bild av 

förväntningar på manliga och kvinnliga ledare inom detaljhandeln, utifrån medarbetares 

perspektiv. Syftet med studien är att utifrån en kvalitativ undersökning bidra med en mer 

generaliserbar bild om varför det fortfarande är fler män än kvinnor på ledande 

positioner, trots att kvinnliga ledare har uppvisat goda egenskaper för ett ledarskap som 

passar i dagens företag. Detta för att ge en djupare förståelse för att det fortfarande råder 

en viss ojämställdhet i det svenska arbetslivet, som vi inledningsvis nämnde sker det en 

förändring men den är långsam. Det som skiljer denna undersökning från tidigare studier 

är den bransch och metod som valts i denna studie, samt att vi utgår från ett 

medarbetarperspektiv, där det är medarbetarnas förväntningar på ledarskap som gör 

studien unik.  

 

6.3 Konsekvensdimension 

Syftet med studien är att förmedla kunskap samt att kunna öka förståelsen för hur 

förväntningar påverkar hur medarbetare upplever och ser på sina ledare. Att företag 

förstår innebörden av att kvinnor har lika god förmåga att leda som män är betydelsefullt 

för framtiden. Vi anser det också viktigt att poängtera att studiens syfte inte är att kritisera 

varken män eller kvinnor på ledande positioner utan snarare att ge en mer nyanserad och 

djupare förståelse för orsakerna till den ojämna fördelningen. Det är därmed också viktigt 

att kompetens prioriteras före kön även om studiens syfte är att lyfta fram att kvinnor bör 

ha samma möjligheter som män att lyckas som ledare. Tidigare studier har bevisat att de 

typiskt kvinnliga egenskaperna lämpar sig utmärkt till ledarrollen samt att dessa 

egenskaper har visat tydliga samband till goda ekonomiska resultat. Det har också visat 

sig att ledningsgrupper som består av både män och kvinnor har visat goda resultat, 

varför företag också bör arbeta för att främja mångfald och att ta tillvara på alla 

kunskaper inom organisationen. Dock är det viktigt att varken män eller kvinnor kvoteras 
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på grund av sitt kön om det finns en mer kvalificerad eller kompetent ledare av det 

motsatta könet, vilket även flertalet av medarbetarna påpekade i denna studie. Studien vill 

därmed förmedla att alla ska få samma möjligheter till de ledande positionerna och att 

allas kunskaper och färdigheter ska tas tillvara på. Då studiens resultat tyder på att det 

inte finns några distinkta skillnader mellan manliga och kvinnliga ledares egenskaper 

stärker det därmed tesen att kön inte ska vara ett hinder för att kvinnor ska kunna nå de 

ledande positionerna. Studien motbevisar dessutom att lämpligheten som ledare skulle 

bero på en persons kön, eller att män i sin natur skulle lämpa sig bättre som ledare än 

kvinnor. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

De avgränsningar som har gjorts gällande bransch och variation av respondenter kan ha 

påverkat resultatets generaliserbarhet. Vi är därmed medvetna om att andra 

omständigheter och kriterier hade kunnat ge ett mer generellt och applicerbart resultat. I 

genomförandet av denna studie har vi därmed uppmärksammat forskningsområden som 

skulle kunna vara intressanta för framtida forskning. 

 

Under arbetet med studien upplevde vi att mellanchefer utsätts för förväntningar och krav 

från två respektive håll, företagsledningen och medarbetarna. Därmed tror vi att det 

skulle vara intressant att göra en jämförande studie mellan ledningens förväntningar och 

medarbetarnas förväntningar på ledare. Hur ser dessa ut och hur kan man kombinera 

dessa för att man ska uppnå både de mål företagsledningen har och även tillfredsställa 

medarbetarna? 

 

Det skulle även vara intressant att studera hur en ledare kan få medarbetare att trivas i sitt 

arbete i detaljhandeln för att få denne att stanna kvar, och dessutom skulle det vara 

intressant att se om det varierar vad olika generationer motiveras av. Detta då 

medarbetarna i denna studie var mellan 20-30 år och dessa underströk vikten av 

utveckling och motivation för att trivas på arbetet. För att en ledare skall kunna motivera 

sin personal på rätt sätt krävs rätt resurser för att underlätta detta och på så vis kunna 

tillfredsställa medarbetarens behov. Då medarbetarna är ansiktet utåt för alla företag inom 

detaljhandeln har de därmed en viktig roll på arbetsplatsen och en avgörande faktor för 

verksamhetens framgång, vilket leder till att vi anser detta vara en intressant 

undersökning. 
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Ett annat intressant ämne som dök upp under processen med studien var generationer och 

generationsväxlingens konsekvenser på arbetsmarknaden. Ett förslag till fortsatt 

forskning är därmed att undersöka om generationsskillnader kan bidra till olika syner på 

ledarskap. Har babyboomers, generation X samt generation Y olika preferenser inom 

ledarskap?  

 

Vidare förslag för att även få ett mer träffsäkert resultat skulle kunna vara att studera 

ledarskap från två perspektiv, medarbetares och ledares. Stämmer deras förväntningar om 

hur ledarskapet ska utövas överens med varandra? Det skulle även vara intressant att göra 

en undersökning med större fokus på genus, till exempel genom att jämföra manliga 

respektive kvinnliga medarbetares uppfattningar om män och kvinnor som ledare. Genom 

att studera ämnet utifrån ett större och mer jämförande perspektiv kan likheter och 

skillnader utifrån genus och förväntningar tydligare uppmärksammas. Detta kan därmed 

bidra till ett tydligare och ett mer generaliserbart resultat. För att resultatet inte ska bli för 

organisationsspecifikt rekommenderas ett flertal fallstudier inom olika branscher inom 

svensk detaljhandel. 

 

6.5 Metodreflektion av studie 

Då syftet med studien är att ge läsaren en djupare och samtidigt en nyanserad förståelse 

för medarbetares förväntningar på ledarskap inom detaljhandeln kändes den valda 

kvalitativa metoden lämplig för denna studie. Eftersom många tidigare studier bygger på 

kvantitativa metoder ansåg vi det också intressant att tillämpa en kvalitativ studie för att 

få en annan vinkel. De semistrukturerade intervjuerna som genomfördes med 

medarbetare anser vi också i efterhand ha varit en lämplig metod eftersom de gav oss 

detaljerade utsagor som var rika på empiriskt innehåll. Då studien genomfördes med en 

abduktiv forskningsansats gav det möjlighet till växelverkan mellan teori och empiri. 

Detta var behövligt då vi i efterhand hade behov av att omarbeta och revidera vissa delar 

av den teoretiska referensramen. Den valda metoden gav oss möjlighet att ha ett bredare 

perspektiv både gällande ämne och problemfråga, vilket gjorde att vi successivt kunde 

svara på problemfrågan. Att vi avsiktligt valt att referera till respondenterna som 

medarbetare i studiens empiri och analysavsnitt lyfte fram att vi valt ett 

medarbetarperspektiv och vilken roll dessa har i sitt arbete. Det förtydligar också studiens 

syfte. 
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Det råder en viss osäkerhet när det kommer till kvalitativa metoder då det kan 

implementera viss osäkerhet om huruvida resultatet är generaliseringsbart eller ej. 

Resultat i kvalitativa studier är inte lika tydliga som i kvantitativa studier vilket kan bidra 

med viss oro för studiens trovärdighet. För att få en nyanserad och mångfacetterad bild 

var den valda metoden nödvändig för denna studie, men för att få högre trovärdighet 

skulle det ha varit intressant att kombinera denna kvalitativa studie med en kvantitativ 

undersökning. Genom att komplettera med en kvantitativ undersökning hade resultatet 

kunnat bekräftas och på så vis styrkts eller motbevisats. Resultatet hade blivit mer 

applicerbart på andra omständigheter och därigenom hade studiens trovärdighet styrkts. 

 

Forskningsfrågorna gick att besvara på ett utförligt sätt med en fördjupad inblick i 

förväntningarna hos detaljhandelns medarbetare. Då resultatet är baserat på 

respondenternas svar och respondenterna finns inom olika organisationer, finns det 

möjlighet att det kan ha påverkat resultatet. Om studien skulle genomförts med 

respondenter från en och samma organisation skulle det kunna ha medfört ett annat 

resultat, dock eventuellt ett mer organisationsspecifikt resultat. Den valda metoden bidrar 

därmed med en ny syn på vilka förväntningar medarbetare har på ledare och om detta kan 

kopplas till kön eller ej.   
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Individuella reflektioner 

8.1.1 Elin Johansson 

I början av denna termin upplevde jag en påtaglig stress och oro för hur vi skulle få ihop 

vår kandidatuppsats, men i skrivande stund är jag mycket nöjd med den uppsats vi har 

skrivit och hur processen har gått till. Under hela utbildningen har kandidatuppsatsen 

funnits i bakhuvudet och varit mållinjen med vår examen, vilket jag tror bidragit till att 

jag ställt höga krav på mig själv och blivit något skrämd inför denna termin. Jag och 

Pernilla bestämde tidigt att vi skulle skriva examensarbetet tillsammans och vi kom också 

tidigt överens om ett ämne som intresserade båda två, vilket ändå kändes som goda 

förutsättningar för att kunna genomföra uppsatsen. Däremot tycker jag att början av 

processen var den svåraste med många om och men innan vi kom igång på riktigt. Ju 

längre processen har gått desto bättre tycker jag att det har gått eftersom vi fått tydligare 

uppfattning om vad vi skulle fokusera på. Ju tydligare ramarna har blivit desto lättare har 

det också blivit för oss att se vad som är relevant och inte för syftet med denna uppsats. 

Givetvis har vi stött på en del svårigheter och skilda meningar under tiden men jag tycker 

vi har kompromissat och kommit över dessa för att båda skall bli nöjda.  

Under hela denna termin och speciellt början av den har jag haft ganska mycket 

svårigheter privat vilket tagit mycket fokus och energi från mig. Jag tror dock att detta 

gav mig lite andra perspektiv på saker och ting vilket gjorde att uppsatsen 

avdramatiserades ganska mycket för min del. Ju längre terminen har gått desto lugnare 

och mer övertygad har jag också blivit inför att vi kommer kunna knyta ihop den till ett 

slutresultat som vi kan stå för.  

Eftersom jag och Pernilla tidigare har arbetat ihop under flera grupparbeten så har vi 

ganska bra förståelse för varandras styrkor och svagheter. Jag tror detta gjort att vi kunnat 

komplettera varandra bra även under detta arbete. Jag tycker att vi har bidragit på olika 

sätt men uppskattningsvis lika mycket för att kunna slutföra denna uppsats. Den största 

delen av tiden har vi setat tillsammans på högskolan vilket jag tror gjort att vi varit mer 

disciplinerade och fokuserade när vi har arbetat.  

Med hjälp av höstens kurs Individuell fördjupning tycker jag mig ha fått bra förkunskaper 

inför kandidatuppsatsen. Även metodkursen som vi läst parallellt tycker jag har hjälp oss 

att strukturera och genomföra uppsatsen. Alla seminarier och handledningar har varit en 
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enorm hjälp för oss genom att få andra ögon på vårat arbete. Vi har fått många konkreta 

tips och konstruktiv kritik som enligt mig har förbättrat vår uppsats påtagligt. Eftersom vi 

spenderat så mycket tid med samma text så har jag upplevt att man lätt blir blind för vad 

man själv skrivit, därmed har andras perspektiv och uppfattning om texten varit väldigt 

hjälpsamt. 

Under arbetet med uppsatsen så har jag lärt mig mycket om mig själv och tycker att jag 

utvecklat några nya kunskaper och färdigheter, bland annat mitt akademiska skrivande 

och min analysförmåga. Under tidigare arbeten har jag ofta tyckt att analyskapitlet varit 

väldigt svårt men under denna termin anser jag att min förmåga att se samband och dra 

kopplingar har blivit mycket bättre. Dessutom tycker jag att det i denna uppsats har varit 

en väldigt rolig del av arbetet eftersom vi under analysen började se någon form av 

slutresultat vilket var inspirerande.  

Avslutningsvis tycker jag att det på många sätt har varit en jobbig och stressig termin, 

men den har också varit väldigt rolig och utvecklande på flera plan. I början var det mest 

skrämmande att allt ansvar och alla beslut låg på oss men under arbetets gång har jag 

börjat uppskatta det mer, och snarare sett det som en möjlighet för oss att själva styra 

vilken riktning uppsatsen skulle ta. Jag tycker att både jag och Pernilla under denna 

termin har blivit mycket säkrare på oss själva och vad vi kan. Vi båda har övat på våra 

svagheter och förbättrat dem väldigt mycket samtidigt som vi haft många roliga stunder 

under terminen. Därför vill jag tacka Pernilla för att vi slutfört detta tillsammans och 

samtidigt önska henne all lycka och välmående i framtiden.  

8.1.2 Pernilla Nilsson 

Den här terminen har varit den absolut mest krävande men också den roligaste. Det har 

varit stressigt, svårt, osäkert och nervöst men det har samtidigt varit utvecklande, 

intressant och spännande. Som person vill jag gärna ha kontroll, vilket har varit en 

utmaning då detta är en process där något ska växa fram. Därmed har jag aldrig känt mig 

så stressad som jag gjort under denna  period, men den utveckling som jag personligen 

gjort känner jag mig stolt över. Genom kurserna Individuell fördjupning och Corporate 

Social Responsibility som vi läste under höstterminen 2016 så väcktes mitt intresse för 

det ämne vi valt i denna uppsats. Tillsammans med min medstudent Elin Johansson 

bollade vi ideér och kom fram till att vi ville skriva om jämställdhet då denna fråga är 

väldigt aktuell och intresserar oss båda. Därigenom väcktes intresset för förväntningar 
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fram då vi läst en rapport från Statlens offentliga utredningar om att förändringen sker 

men att den är långsam när det kommer till jämställdhet på ledande positioner. Vi 

undrade varför det är så och kan det grunda sig i att det finns vissa förväntningar på 

manliga och kvinnliga ledare som bidrar till att det fortfarande inte är jämställt på de 

ledande positionerna. 

 

Att skriva en kandidatuppsats hade jag sedan innan förstått skulle innebära hårt 

arbete,  men det krävdes mer än vad jag förväntat mig. Genom kursen Individuell 

fördjupning upplevde jag att jag hade vissa förkunskaper för att kunna skriva denna typ 

av uppsats. Denna största utmaningen med denna uppsats var vad det innebar att hitta ett 

vetenskapligt problem och på ett relevant sätt koppla ihop det med ett syfte. För att skapa 

oss en förståelse för detta läste vi andra kandidatuppsatser för att få en förståelse av hur vi 

skulle gå tillväga. Det är så kul att se den utveckling som skett från det att vi valde tema 

till vad uppsatsen kom att behandla.  

 

Jag har lärt mig att samla in relevant information och arbeta med denna för att utveckla 

en teoretisk referensram och knyta ihop allt till en helhet. Att få kontakt med företag för 

att finna respondenter var inte heller det lättaste och det var en utmaning att genom den 

teoretiska referensramen skapa en intervjuguide. Jag har verkligen utvecklat förmågan att 

hålla i en intervju, att få ut så mycket information av en annan person genom att denna får 

styra samtalet så mycket som möjligt.  

 

Tack vare min fantastiska medstudent och vän Elin har jag känt stöd och gemenskap. Det 

har känts som en trygghet att kunna få bolla ideér med henne, dessutom kompletterar vi 

varandra väldigt bra. Vi bestämde långt i förväg att vi ville skriva uppsatsen tillsammans 

vilket jag är väldigt glad för då vi fått information hur tufft det är att skriva en uppsats 

ensam. Under arbetets gång har det flutit på bra och även om vi haft olika åsikter har vi 

ändå tillslut lyckats komma överens. Vi har i princip suttit tillsammans hela tiden i skolan 

och därför är det väldigt svårt att säga vem som har gjort vad då vi båda varit inne och 

pillat lite här och lite där. Elin har fått mig att inse under arbetets gång att vi kommer 

klara detta då jag stressat upp mig, hon har fått mig att stanna upp och tro på mig själv 

och vår uppsats.  
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En utmaning för mig är att kunna välja rätt ord och formulera mig kort och tydligt vilket 

är en styrka hos Elin. Min styrka är att finna relevant litteratur och komma med bra ideér. 

Elin och jag har båda känt oss bekväma med att Elin läst och korrigerat det jag skrivit. Vi 

har dock alltid känt att vi bidrar med lika mycket då det är en gemensam uppgift, men på 

vårt egna sätt. Vilket visar på att vi kompletterar varandra och visar på vikten av att ha 

varit två i denna process.  

 

Jag känner att jag utvecklat förmågan att samarbeta med en annan person så nära, under 

så lång tid och under väldigt påfrestande omständigheter av oro och stress hos båda 

parter. Denna period har varit tuff för oss båda på hemmaplan men trots detta har vi 

tillsammans tagit oss igenom denna tid. Jag är stolt över att vi idag har genomfört en 

uppsats, då det i början fanns en stor osäkerhet kring hur och om vi skulle klara det. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka min medstudent Elin för denna tid och jag önskar henne all 

lycka i framtiden!  
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8.2 Bilaga 2 - Intervjumall 

Om ledare inom detaljhandeln 

1. Vilka är dina spontana tankar kring ämnet ledarskap? 

2. Vad skulle du säga är de 5 viktigaste egenskaperna hos en ledare? 

3. Har du erfarenheter av olika typer av ledare? 

4. Har du lagt märke till chefers olika sätt att leda? 

5. Vilka krav tycker du att man kan ställa på beteenden hos en chef? 

6. Upplever du att din chef “lever som den lär” och leder genom att vara ett gott 

föredöme? 

7. Kan du berätta om en situation där du kände att din ledare var ett gott föredöme? 

8. Berätta om en situation där du anser att din ledare kunde ha varit ett bättre 

föredöme? 

9. Tror du att organisationens bransch påverkar vilken ledarstil som medarbetare 

föredrar? 

10. Hur viktigt tycker du det är att ledaren har god kommunikationsförmåga? 

11. Vad är det viktigaste som en chef kan ge dig som medarbetare? 

12. Vilken betydelse har relationen till din chef för att du ska trivas med ett arbete? 

13. Vilken betydelse har din relation till dina kollegor för att du skall trivas med ett 

arbete? 

14. Hur känner du att din ledare förmedlar vilka krav och förväntningar som denne 

har på dig på arbetsplatsen? 

15. Vilka förväntningar har du på din ledare för att du ska kunna känna 

arbetstillfredsställelse? 

16. Tror du att din egen bakgrund och dina erfarenheter påverkar vilka förväntningar 

du har på en ledare? Hur? 

17. Hur viktigt är det för dig att kunna utvecklas på ditt arbete? (Klättra för att få en 

högre position?) 

18. I vilken utsträckning anser du att medarbetare kan ha inflytande på ledarens 

beteende? 

 

Om förväntningar kopplat till kön 

1. Om du tänker dig en manlig ledare generellt, vilka 5 egenskaper skulle du tro han 

besitter? /förknippar du med 
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2. Tror du att män och kvinnor har samma förutsättningar för att bli ledare inom ett 

företag? 

3. Anser du att det är någon skillnad mellan hur kvinnliga och manliga chefer leder? 

4. Vilka är de största skillnaderna enligt dig mellan en kvinnlig respektive manlig 

ledare? 

5. Tänk dig en kvinnlig ledare generellt, vilka 5 egenskaper skulle du tro hon besitter 

6. Tror du att kön har en avgörande roll på en ledares sätt att leda? 

7. Om medarbetaren har en manlig chef (fråga om denne haft en kvinnlig) om 

medarbetaren haft en kvinnlig (fråga om denne haft en manlig) och om 

medarbetaren upplevde några uppenbara skillnader. Föredrar du en manlig eller 

kvinnlig chef om du måste välja? 

8. Hur viktigt är det för dig att din arbetsplats är jämställd? 

9. Tycker du det är viktigt med en jämn fördelning av män och kvinnor på din 

arbetsplats? Vad skulle det vara bra för? 

 

 

 

 

 


